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GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPAIS NATURALS

Introducció

La Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSEN) té com a missió l’aplicació de les
polítiques d’ordenació del territori que es desenvolupen dins del marc de la
gestió territorial sostenible. Aquesta tasca la desenvolupa en tres línies de treball: 
- Formulació de propostes d’ordenació territorial. 
- La gestió del territori dels espais naturals i agraris, especialment protegits.
- El  desenvolupament  de  les  actuacions  previstes  en  el  planejament  especial

aprovat.

La GSEN té adscrites quatre oficines; tres oficines tècniques especialitzades en la
gestió de les tres línies de treball  esmentades que són,  respectivament:  l’Oficina
Tècnica  de  Planificació  i  Anàlisi  Territorial  (OTPAT),  l’Oficina  Tècnica  de  Parcs
Naturals  (OTPN)  i  l’Oficina  Tècnica  d’Acció  Territorial  (OTAT),  i  una  Oficina
Administrativa i  de Suport  Jurídic (OASJ) encarregada de la gestió dels recursos
humans  i  econòmics  de  la  Gerència,  així  com  l’assistència  jurídica  i  el  suport
administratiu als Consorcis que gestionen espais naturals protegits. 

La GSEN disposa d’una Secció de Divulgació i Comunicació  que dona servei a tota
la  Xarxa  de  Parcs  Naturals  de  la  Diputació  de  Barcelona  en  els  àmbits  de  la
comunicació, ús públic i educació ambiental. Des de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals  s’assumeixen  els  càrrecs  estatutaris  de  la  conselleria-delegada  en  el
Consorci del Parc de la Serralada Litoral i la gerència del Consorci de l’Espai Natural
de Guilleries-Savassona. 

Definició i objectiu

L’objectiu general de la GSEN és posar en valor els recursos naturals i dels espais
agraris existents en el territori a través d’estructures de gestió en les quals s’integren
els ajuntaments, i hi participen activament les entitats i associacions interessades en
la conservació del medi natural.

Desenvolupament de projectes en el marc de les línies de treball específiques
de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals

Custòdia del territori
La Diputació de Barcelona està implicada en la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
des dels seus inicis,  amb l’objectiu específic d’enfortir  i  impulsar els projectes de
custòdia municipal com a instrument per a la planificació i gestió d’espais naturals.
En aquest marc, durant el 2019 s’han desenvolupat les següents accions:
- Participació en les activitats pròpies de la XCT, com a socis, membres del grup

de treball de custòdia municipal i membres del Consell de l’entitat: reunions del
consell i del grup de treball, assemblees i jornades de treball.

- Desenvolupament del projecte “Desenvolupament d’accions per a la promoció de
la  salut  als  espais  naturals  dels  municipis  de  la  província  de  Barcelona”,
mitjançant un contracte menor de serveis: s’han elaborat documents tècnics per a
la seva difusió l’any 2020.
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Salut i espais naturals
La  Gerència  d’Espais  Naturals  impulsa  des  de  fa  anys  una  línia  de  treball  per
incorporar  la  dimensió  de  la  salut  humana  a  la  planificació  i  gestió  dels  espais
naturals,  tant  amb  projectes  propis  com  en  col·laboració  amb  altres  grups.  Els
principals projectes en aquest àmbit són:
- Grup de treball de la Diputació de Barcelona sobre “Entorn Urbà i Salut”. Al llarg

del 2019 s’ha participat en les reunions de treball ordinàries del grup.
- Projecte  Sèlvans.  Mitjançant  un  contracte  de  patrocini,  s’ha  participat  en

l’organització i desenvolupament del congrés sobre el potencial terapèutic dels
boscos fet a Girona el mes d’octubre.

Fundació Zoo de Barcelona
L’any 2019 la Diputació de Barcelona ha participat activament com a membre del
Patronat del Zoo de Barcelona, especialment en l’elaboració dels apartats referents
a conservació i comunicació del Pla estratègic del Zoo, que s’ha aprovat aquest any.

Participació en projectes en col·laboració amb altres institucions

Cartografia del Serveis dels Ecosistemes de Catalunya
A partir de l’experiència de la Gerència d’Espais Naturals amb el projecte SITxell, la
Generalitat de Catalunya ha desenvolupat, finalitzat i  presentat la cartografia dels
valors naturals i els serveis dels ecosistemes del conjunt del país, en col·laboració
amb el CREAF i l’ICTA. Des de la Diputació de Barcelona s’ha participat en el grup
de treball i s’ha aportat l’experiència de 15 anys en aquest àmbit.

Participació en congressos, seminaris, tallers i jornades, amb presentació de
comunicacions, ponències o intervenció en taules de debat

- “III Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès ”. Presentació de la
ponència “La importància de la biodiversitat de la plana del Vallès”. UAB, 2-3 de
maig de 2019. ADENC-UAB.

- Jornada “Els  Serveis Ecosistèmics de Catalunya”.  Presentació de la ponència
“Introducció al  marc dels serveis ecosistèmics”.  Barcelona,  5 de desembre de
2019. Generalitat de Catalunya.

- Cicle  de  conferències  “Medi  Ambient  i  Salut  Humana”.  Presentació  de  la
conferència  “Espais naturals protegits i salut”. Barcelona, 16 de gener de 2019.
ICTA-UAB.

- “EUROPARC  Conference  2019”.  Moderació  del  Workshop  “Nature’s  Health
Benefits” i presentació de la ponència “Making de case: a Spanish perspective”.
Jürmala  National  Park,  Letònia,  24-29  de  setembre  de  2019.  EUROPARC
Federation.

- “V Jornada Técnica Infraestructura Verde”. Presentació de la ponència “El uso
del territorio desde el punto de vista de la biodiversidad”. València, 3 d’octubre de
2019. IBERFLORA.

Publicacions
“Serveis dels ecosistemes i infraestructura verda. Aplicació a escala regional i local”
a: Renaturalització de la ciutat. Sèrie Urbanisme i Habitatge, 2. Col·lecció Estudis.
Diputació de Barcelona.
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Participació en projectes en el marc de la Federació EUROPARC

Federació EUROPARC
La Gerència és membre de la Federació des de l’any 1980 i participa activament tant
en les activitats  generals  com en grups de treball  específics,  com el  de “Salut  i
Espais Naturals”. Al llarg del 2019, les activitats més destacades han estat:
- Participació en l’Assemblea General i el Congrés Anual de la Federació (Letònia,

24-29 setembre).
- Grup  de  Treball  “Salut  i  Espais  Naturals”.  Participació  en  la  reunió  anual

(Escòcia, 22-25 setembre), elaboració i presentació del programa “Healthy Parks,
Healthy People Europe”.

EUROPARC-España
- Assistència a la reunió del Consell i l’Assemblea de la Secció de la Federació

(Madrid, juny de 2019).
- Tasques  de  coordinació  del  Programa  de  Treball  2020  “Sociedad  y  Áreas

Protegidas”, i presentació del seu estat durant el Dia Europeu dels Parcs (Madrid,
24 de maig de 2019).

Participació en projectes europeus

Durant l’any 2019 s’ha iniciat o continuat la participació en els següents projectes
europeus:
- Projecte CERES, Interreg V Sudoe. Participació com a experts en el Comitè de

Seguiment del projecte i en la redacció i revisió de documents.
- Projecte GRETA, ESPON 2020. Participació com a experts en el Grup Assessor

del projecte i en la redacció i revisió de documents.
- Projecte BID-REX, Interreg Europe. La Gerència és membre del Grup d’Actors

Locals i al llarg del 2019 s’ha participat en diverses reunions del projecte.
- Projecte Naturvation, Horizon 2020. La Gerència és membre del Grup d’Actors

Locals i al llarg del 2019 s’ha participat en diverses reunions del projecte.
- Projecte ENABLE, Biodiversa. La Gerència és membre del Grup d’Actors Locals i

al llarg del 2019 s’ha participat en diverses reunions del projecte.

LIFE Montserrat

El 2019 es va continuar i s’ha finalitzat l’execució del projecte LIFE Montserrat
(LIFE13 BIO/ES/000094). Des del 2014, s’han desenvolupat accions de gestió
silvopastoral per afavorir la biodiversitat i prevenir grans incendis forestals. Tal
com s’estableix en el Document de Síntesi (Informe Layman), un model com el
que proposa el LIFE Montserrat pot ser una excel·lent oportunitat per evolucionar
cap a un triple objectiu: un territori més adaptat i defensable davant dels incendis;
una millor gestió de la biodiversitat a la muntanya mediterrània, afavorint hàbitats
i espècies d’elevat interès, en molts casos protegides per la normativa vigent; i un
impuls al dinamisme socioeconòmic en entorns eminentment rurals, amb noves
oportunitats laborals en sectors tradicionalment desafavorits i amb inversions que
dinamitzin l’economia local.

LIFE Tritó Montseny
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El  2019  es  va  continuar  amb  l’execució  projecte  LIFE  Tritó  Montseny
(LIFE15/NAT/ES/000757),  amb l’objectiu  de millorar  l’estat  de conservació  del
tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i el seu hàbitat de ribera. En aquest projecte
són socis la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona i les diputacions de
Girona i Barcelona (coordinadora del projecte). Algunes de les accions dutes a
terme aquest any, han estat:
- Exposició  divulgativa  itinerant  en  diversos  municipis  de  l’àmbit  del  PN-RB

Montseny. 
- Diverses  trobades  d’experts  de  temàtiques  especifiques  (hidrologia  dels

cursos  d’aigua,  reintroducció,  malalties  infeccioses  i  bioseguretat,  cria  en
captivitat). 

- Butlletí digital trimestral sobre les novetats del projecte.
- Participació  en  jornades  de  networking  amb  altres  projectes  europeus  en

l’àmbit de la conservació d'amfibis.
- Encàrrec per a la realització de microdocumentals sobre el projecte i el tritó

del Montseny.
- La redacció i aprovació de diversos projectes d’obres per la restauració de

l’hàbitat i la reducció de les captacions d’aigua superficial dels torrents.
- Consolidació d’estacions de seguiment de les poblacions de tritó i dels seu

hàbitat a llarg termini.

LIFE Stonewalls for life

El 2019 s’ha iniciat la gestió del projecte Stonewalls for life ”Utilització de murs de
pedra seca com a instrument d'adaptació al canvi climàtic amb finalitats múltiples”
(anys 2019 – 2024). La zona prevista per a la intervenció de recuperació de murs
de pedra seca és al Parc Nacional Cinque Terre (www.parconazionale5terre.it), i
concretament a la població de Manarola, ja que es tracta d’una àrea idealment
situada,  amb  un  espai  limitat  amb  terrasses  abandonades.  Les  parets  ja
comencen a enfonsar-se i a perdre's la seva capacitat per a drenar l'aigua i que
està  particularment  exposat  a  precipitacions  extremadament  intenses  i  a  les
consegüents inundacions i lliscaments de terra. 

El projecte també durà a terme una àmplia recerca de replicabilitat, sobre altres
problemes relacionats amb el canvi climàtic que poden abordar-se mitjançant l'ús
innovador de la pedra seca en el Parc del Garraf a Catalunya. Participen com a
socis  del  projecte:  Ente  Parco Nazionale  dell  Cinque  Terre (coordinadora  del
projecte),  i  també  Diputació  de  Barcelona,  Università  degli  Studi  di  Genova,
Fondazione Manarola Cinque Terre ONLUS., ITRB i Legambiente Associazione
ONLUS.

L'objectiu del projecte és aprofitar les lliçons apreses a Itàlia i a Catalunya, on
s'executarà  el  projecte  (i  a  Grècia  col·laborant  amb  el  projecte
TERRACESCAPE), per demostrar com, gràcies a un enfocament innovador, els
antics murs de pedra seca poden ser utilitzats per a adaptar-se a l'efecte del
canvi climàtic. 

El  projecte  demostrarà  els  seus  beneficis  ambientals,  socials  i  econòmics,
prepararà el terreny per a la replicació i la transferència, i aprofitarà les accions i
experiències  en  altres  territoris  amb  condicions  i  prioritats  diferents  per  a
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desenvolupar un coneixement profund i ampli que pugui llavors aplicar-se d'acord
amb les circumstàncies locals.

Formació

L’import destinat a la formació es distribueix per àmbit funcional dins el conjunt de la
corporació. Per al 2019 la previsió per a la Gerència de Serveis d'Espais Naturals  va
ser  de  17.678  euros,  consignats  per  a  la  formació  interna,  i  de  4.167  euros,
consignats per a la formació externa. El crèdit pressupostari s’ha executat al llarg
de l’any 2019, mitjançant l’activitat formativa del personal de la GSEN 

S’estima que el  total  d’hores de formació,  entès com el  sumatori  dels crèdits de
formació interna i externa de la GSEN ha estat al voltant de 600 accions formatives, i
més 5.000 hores de formació.

Formació interna
La formació interna inclou aquelles  accions formatives que formen part  del  Banc
d’Accions  Formatives  (BAF)  de  la  Diputació  de  Barcelona  i/o  aquelles  accions
formatives a mida que acompanyen la preparació,  implantació i  consolidació dels
projectes estratègics de canvi organitzatiu o dels models de gestió corporativa. 

La  formació  interna  també  inclou  aquelles  accions  formatives  específiques,
adreçades exclusivament  a satisfer  les necessitats específiques de formació dels
diversos col·lectius professionals, i  dissenyades des de la GSEN com a cursos a
mida adreçats a diversos perfils formatiu. En total, 205 empleats de la GSEN han
pogut realitzar alguna formació interna

Les  accions  formatives  incloses  en  la  tipologia  d’accions  formatives  a  mida
realitzades al 2019 han estat:
- INT2019/1419: “Legislació bàsica en l’àmbit dels espais naturals” (1a edició).
- INT2019/1422 “Legislació bàsica en l’àmbit dels espais naturals” (2a edició).
- INT2019/16 “Interpretació del patrimoni natural i cultural”.
- EXT2019/0817  “Taller  d'integració  del  servei  d'informació  en  els  protocols  i

estàndards de qualitat de la Xarxa de Parcs Naturals”. Nivell 1.
- EXT2019/0815  “Sistemes  de  coordinació  entre  els  diferents  professionals

implicats en el servei d'informació de la Xarxa de Pacs Naturals de la Diputació
de Barcelona”.

Formació externa
La formació externa, és aquella que organitza i programa altres entitats externes.
(com ara la Universitat de Girona, Europarc, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya o
l’Escola d'Administració Pública de Catalunya), i a la qual assisteixen els empleats
de la GSEN, prèvia autorització. En aquest marc, durant el 2019 s’han tramitat més
de 80 comissions formatives. 

En el  marc de la  formació externa adreçada als  ajuntaments,  i  altres entitats
locals, durant el 2019 la GSEN ha impartit dues formacions externes:
- EXT2016/8268  “Prevenció  de  danys  per  mamífers  salvatges  per  tècnics

municipals” de 6 hores de durada, amb un docent extern i un docent intern.
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- EXT2019/0198 “Eines per a la gestió i millora de la infraestructura verda local”,
amb una  durada  de  34,5  hores  de  durada  total  (amb  18  hores  de  formació
presencial i 16,5 hores en línia), i diversos docents interns i externs.

Secció de Divulgació i Comunicació

Sota la responsabilitat de la Secció de Divulgació i Comunicació) recau la tasca de
difondre  els  programes culturals  i  pedagògics  de la  Gerència  de  Serveis  d’Espais
Naturals  i  donar  suport  a  la  difusió  dels  diferents  actes  i  iniciatives  d’ús  públic  i
educació ambiental que es desenvolupen al conjunt de la Xarxa de Parcs Naturals, tant
organitzats directament pels parcs com per les entitats concessionades o conveniades,
bé sigui a través de publicacions, exposicions, jornades i seminaris, fires i certàmens o
publicitant-les als mitjans de comunicació. Així mateix, coordina els programes culturals
Viu el  parc,  el  programa pedagògic  Coneguem els nostres parcs i  el  programa
Cercle  de  Voluntaris  dels  Parcs  Naturals,  a  més  de  la  xarxa  de  centres  de
documentació i dona suport al conveni que l’Obra Social “la Caixa” té subscrit amb
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en temes de suport a l’accessibilitat de la Xarxa de
Parcs Naturals.  Dins  la  Secció  s’emmarca la  Unitats de suport  a la Informació,
responsable de tots els temes referits al portal web i la gestió de xarxes socials i temes
vinculats a la producció de vídeos i infografia; així també el suport a la Senyalització
exterior en tot la XPN.

Publicacions 
Des  de  la  Secció,  durant  l’any  2019  es  va  editar  (o  reeditar)  un  total  de  191
publicacions (incloent-hi llibres, cartells, fulletons, fulls solts, tríptics, catàlegs, rollers,
pancartes, produccions audiovisuals...),  siguin aquestes editades en suport paper o
digitals  per  un  import  de  278.500  €.  Dins  aquest  import,  es  van  fer  insercions
publicitàries a la premsa local i es va donar suport a diferents publicacions d’interès
sectorial i/o general. 

Centres de documentació dels parcs naturals 
Els 12 centres de documentació existents són una iniciativa conjunta de l’Àrea de
Territori  i  Sostenibilitat  i  dels  ajuntaments on se situen,  i  funcionen  a partir  d’un
conveni de col·laboració entre ambdues parts. Des de gener del 2017, la base de
dades documental s’aplega en una plataforma conjunta (KOHA) que es pot consultar
a Internet i que conté quasi 30.000 referències i uns 1.700 documents digitals.

Programa Viu el parc 
Durant  l’any  2019  es  va  continuar  desenvolupant  aquest  programa  de  caire
lúdicocultural a 10 dels 12 espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals. Aquest
programa  consta  de  dues  programacions  diferenciades:   el  programa  artístic  i
cultural i el programa pedagògic. El primer ha estat gestionat per FUSIC i el segon,
per CIMA. Les xifres globals han estat:

Municipis
(1)

Actuacions 
(2)

Assistents
(3)

Escoles Aules Alumnes Pressupost
(4)

Costos 
difusió (5)

57 139 8.061 134 232 5.275 224.850,13 52.870,27€
 
(1) Es refereix als municipis realment participants al programa, tant si tenen Actes centrals, Actes als municipis o
només participen al Programa escolar. 
(2) Inclou el programa Poesia als parcs (amb 14 actuacions).
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(3)  Es refereix  a l’assistència  global  als  Actes centrals  i  als  actes als  municipis  i  s’exclouen els  assistents del
programa escolar. Inclous els assistents als actes  de Poesia als parcs
(4) Aquesta xifra inclou tot el pressupost que hi va destinar la Diputació de Barcelona, que és la suma del pressupost
de la Gerència d’Espais Naturals (184.999 €) gestionat pels dos concessionaris (Lot 1 gestionat per FUSIC, 105.000
€; Lot 2, gestionat per CIMA (79.999,92 €); més el suport dels Consorcis (un total de 1.177,93 €); i els costos de la
difusió del programa (38.672,28 €). 
(5) S’inclouen tots els costos del material gràfic imprès (programa, cartells, díptics,...) més el material de marxandatge
(clauers, pins) i els costos de les Agendes escolars del Montseny i de Montesquiu, tant de coordinació  com edició.

Poesia al parcs 
Aquest cicle poètic que itinera per diferents indrets de la Xarxa de Parcs Naturals i
altres espais protegits de Catalunya i Itàlia, enguany ha arribat  a la seva 14a edició.
L’empresa  contractista  encarregada de  la  programació  i  coordinació  del  cicle  és
Tramoia Produccions Culturals, que va iniciar la prestació del servei al mes de juliol
de 2018 sota el nom de La Troca Promocions Artístiques.  

La present edició s’ha desenvolupat entre els mesos de maig i novembre de 2019.
Els actes s’han portat a terme a tretze espais naturals, nou dels quals formen part
del  programa  cultural  “Viu  el  parc”  i  la  resta  pertanyen  a  altres  cicles  poètics
organitzats en diferents espais naturals de Catalunya.

Amb un total de 15 recitals, el cicle ha arribat al Parc de la Serralada Litoral (3 de
maig), Parc del Castell de Montesquiu (18 de maig), Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac (1 de juny), Parc Natural de l’Alt Pirineu (15 i 16 de juny), Parc de la
Serralada  de  Marina  (29  de  juny),  Parc  Natural  de  la  Serra  de  Montsant  (8  de
setembre),  Espai Natural  de les Guilleries-Savassona (13 de setembre),  Parc del
Montnegre i el Corredor (15 de setembre), Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny  (6  d’octubre),  Parc  del  Garraf  (27  d’octubre),  Parc  del  Foix  (10  de
novembre) i Parc Natural de la Serra de Collserola (24 de novembre).

Així mateix, a part d’aquests actes cal afegir els dos recitals que tradicionalment es
duen a terme a l'Alguer (a l'illa de Sardenya), i que enguany han tingut lloc als parcs:
al  Parc de Port  del  Comte (29 d’agost)  i  Parc Nacional  de l’Illa  de l’Asinara (30
d’agost), coincidint amb les festivitats del 31 d’agost organitzades per l’Obra Cultural
de l’Alguer.

Com a novetat d’aquesta edició, cal destacar l’acte de presentació que va tenir lloc el
dia 2 de maig al Centre d’Estudis i Recerca Cultural (CERC) al Pati Manning. El
recital,  que  va  comptar  amb la  presència  d’una  àmplia  representació  de  poetes
participants a la present edició del programa, també va comptar amb la participació
de DO Alella, DO Pla de Bages i DO Penedès que van oferir un tast de vins a totes
les persones que hi van assistir.

En total hi han participat 26 poetes, 12 músics, 1 ballarina i 1 actriu i han assistit un
total  de  897  persones.  El  cost  total  del  programa  ascendeix  a  17.000  €  que
contemplen la filmació i edició de vídeos dels 12 recitals (7.850 €) -que estan visibles
al canal YouTube-, els costos de l’edició del material gràfic (650 €) i els costos de
gestió  (9.300  €).  A  aquest  import  se  li  ha  de  sumar  l’import  corresponent  al
pagament dels poetes per part de la Institució de Lletres Catalanes (4.500 €).

Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals 
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El  Cercle  de  Voluntaris  dels  Parcs  Naturals  és  un  programa  de  participació  i
sensibilització ambiental obert a totes les persones usuàries de la Xarxa de Parcs
Naturals.  L’any  2019  s’han  realitzat  35  activitats  amb la  participació  de  842
persones. D’aquestes activitats, 16 van ser accions de voluntariat als parcs de la
Xarxa en les quals van participar 426 voluntaris, una va ser una trobada oberta a tots
els membres, i 18 van tenir un caràcter formatiu: 6 jornades i 6 xerrades divulgatives
per als membres del Cercle i 3 sessions informatives d’acollida i altres 3 de formació
introductòria per als nous membres. Des del 2017 el programa el gestiona l’entitat
Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai), guanyadora del concurs convocat a tal
efecte.  Des  de la  Secció  es  fa  la  coordinació  i  el  seguiment  amb el  suport  del
personal dels diferents parcs on es fan les activitats. El nombre de membres del
Cercle a 31 de desembre de 2019 és de 327 persones.

Programa d’educació ambiental Coneguem els nostres parcs 
El curs 2018-2019 s’ha realitzat la 37a edició del programa Coneguem els nostres
parcs. Des de la Secció es duu a terme la gestió global del programa, mentre que
l’organització i la prestació de les tasques docents és a càrrec de l’empresa Lavola
Anthesis,  mitjançant  un contracte de serveis.  Enguany el  pressupost  executat  ha
estat de 73.504,15 €. 

Aquest programa s’adreça a les escoles públiques i concertades de la província de
Barcelona,  concretament  als  alumnes  i  professors/res  de  sisè  curs  d’educació
primària,  amb l’objectiu  de donar  a conèixer  els  espais  protegits  de la  Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 

Aquest és, altrament, un programa de suport municipal, ja que subvenciona el 50%
del cost del transport escolar als espais natural de destí. El 2019, l’import destinat en
aquest  fi  va  ser  de  47.886,46  €.  L’altra  part,  és  costejada  per  l’ajuntament  del
municipi on pertany l’escola. 

Des de fa uns anys, és un programa accessible i que presta atenció a la diversitat de
l’alumnat.  Consta  d’una  primera  fase  a  l’escola,  que  té  com  a  finalitat  donar
informació  sobre  la  Xarxa  de  Parcs  Naturals  i  introduir  els  principals  conceptes
teòrics que després tindran una aplicació pràctica durant l’itinerari pedagògic guiat
de la segona fase. La sessió la condueix el professor/a o tutor/a del centre amb el
suport dels recursos i materials educatius recollits a la web del programa i que es
poden preparar a través d’un entorn de formació digital de la plataforma web. En
centres  d’Educació  Especial  i  en  aquells  considerats  de  màxima  complexitat,
aquesta  sessió  es fa  presencialment  a  l’aula  i  està  conduïda per  un educador/a
ambiental. 

La segona fase del programa consisteix en un itinerari pedagògic guiat per un espai
natural de la Xarxa de Parcs, dinamitzat per un monitor o monitora especialista en
medi ambient. Al curs escolar 2018-2019 hi han participat 7.603 alumnes de 204
escoles procedents de 67  municipis de la província de Barcelona.

Estades escolars a les escoles de natura amb pernoctació 
La Diputació de Barcelona ofereix la possibilitat de fer estades de curta durada amb
pernoctació als equipaments pedagògics propietat de la Xarxa de Parcs Naturals o
conveniats  amb  ella.  Amb  l’objectiu  que  la  majoria  d’escolars  puguin  accedir  a
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aquestes estades, es promouen uns ajuts econòmics mitjançant una subvenció del
cost  diari  de  l’estada.  Les  destinatàries  d’aquestes  subvencions  són  les  escoles
d’educació infantil, primària i secundària, tant d’ensenyament públic com concertat,
de  la  província  de  Barcelona.  El  destinatari  de  l’ajut  pot  ser  la  pròpia  escola  o
l’associació  de pares i  mares del  centre escolar.  Enguany s’han  beneficiat  de la
subvenció 1.953 alumnes, procedents de 42 escoles

Els alumnes s’han hostatjat  en alguna de les 6 escoles de natura amb pernoctació
que  gestiona  la  Diputació:  a  l’Escola  de  Natura  de  Vallcàrquera  (Montseny),
concessionada per l’empresa Aprèn, que ha allotjat 682 alumnes de 15 escoles; a
l’Escola de Natura del Corredor (Montnegre i el Corredor), concessionada per Escola
de Natura del Corredor, amb 273 alumnes de 7 escoles; a l’Escola de Natura Can
Grau (Garraf), amb 308 alumnes de 10 escoles; a l’Escola de Natura Cal Ganxo,
amb 33 alumnes d’1 escola, a l’Escola de Natura les Codines (Montesquiu) , amb
208 alumnes de 6 escoles i a l’Escola de Natura la Traüna  (Montseny) amb 126
alumnes  de  3  escoles;  aquestes  quatre  darreres  concessionades  totes  elles  a
l’Associació Catalana Cases de Colònies. 

L’any  2019,  l’import  total  destinat  a  subvencionar  aquestes  estades  ha  estat  de
36.020,25 €.

Jornades tècniques i Trobades d’estudiosos 
Durant el 2019 es van dur a terme diferents jornades i trobades tècniques dirigides a
tècnics municipals, investigadors i públic en general, organitzades directament per
aquesta Secció. 
Destaca el  cicle de Jornades tècniques d’Espais Naturals dins el qual durant el
2019 s’han organitzat dues jornades amb el suport del Servei de Formació de la
corporació:  “Solucions  tècniques  netes  i  eficients  per  a  instal·lacions  en  el  medi
natural” (JOR2019/13H), el 18 de juny al castell de Montesquiu, amb una assistència
de  80  persones;  “La  col·laboració  publicoprivada  en la  gestió  d’espais  protegits”
(JOR2019/166a),  el  17  d’octubre  a  Canet  de  Mar  (Escola  de  teixits),  amb  una
assistència de 49 persones  .
Enguany es va celebrar la IV Trobada Estudiosos Serralada Litoral Central i VIII
del Montnegre i el Corredor, sobre temes referits al seu patrimoni natural i cultural,
a  la  Sala  d’exposicions  de  Vallgorguina,  els  dies  20  i  21  de  novembre.  Es  van
presentar 47 comunicacions i van assistir 109 persones.

Suport al conveni subscrit amb l’obra Social “la Caixa” 
Des de fa uns anys, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat duu a terme un seguit d’accions
encaminades a facilitar l’accés al medi natural a les persones amb algun tipus de
discapacitat,  en el marc del conveni de col·laboració que la  Diputació de Barcelona
té subscrit  des del  2005 amb l’Obra Social  de “la Caixa”.  El pressupost  de l’any
2018-2019 (biennal) ha estat de 20.000 €. Amb part d’aquest pressupost, s’ha seguit
adquirint material i recursos adreçats per atendre aquests col·lectius: la realització
de 19 rutes teatralitzades inclusives: 5 al Montseny (“Aigua”), amb 98 participants,
9 a Sant Llorenç del  Munt i  l’Obac  (“Emboscada”)  amb 245 participants;   i  5 al
Montnegre  (“Camins”)  amb  119;  i  la  reedició  de  10  maletes  pedagògiques
inclusives  (5 específiques sobre  la flora i 5 més sobre la  fauna de la Xarxa de
Parcs Naturals). També s’han adquirit  dues  Joëlettes (una, amb suport elèctric, per
la Casa Nova de l’Obac, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i una altra,
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per la Pleta, al Parc del Garraf).  També s’ha fet un curs a mida per al personal que
les han d’utilitzar.

Parcs i biblioteques, naturalment! 
Des de l’any 2017, es duu a terme aquest programa a 11 biblioteques de la zona
Maresme   que  abracen  l’àmbit  de  tres  parcs  (Marina,  Litoral  i  Montnegre  i  el
Corredor). El 2019 s’han sumat 9 biblioteques del Vallès Occidental, vinculades al
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i 6 de  Parc Natural de Montserrat. En
total, doncs, el programa aplega 26 biblioteques. Arran aquest programa, cada zona
realitza un “Agenda trimestral d’activitats” conjunta. Les biblioteques del Maresme
col·laboren a fer itinerar ’“El Parc de la Serralada de Marina” i la nova “Parc de la
Serralada  Litoral”,  a  més  de  les  exposicions  dels  concurs  de  fotografia  digitals
d’aquest dos parcs. També les biblioteques del  maresme han creat, amb els tres
parcs implicats,  un bagul itinerant amb material  bibliogràfics i pedagògics amb el
qual es fan activitats de sensibilització ambiental a escoles i públic en general de la
zona.
Finalment,  totes  26  biblioteques,  algunes  amb  col·laboració  amb  els  centres  de
documentació dels parcs, han fet accions conjuntes en el marc del Dia Europeu dels
Parcs.

Senyalització 
Des del  2019,  el  seguiment  del  disseny  per  a  la  reposició  i  realització  de  nous
plafons informatius i de senyalització a la Xarxa de Parcs Natural recau en aquesta
Secció. Enguany s‘han realitzat un total de 29 noves plaques de senyalització a 8
parcs  (Guilleries,  1;  Montesquiu  1;   Montseny,  10;  Montnegre  i  el  Corredor,  2;
Serralada Litoral, 1; Serralada de Marina, 3;  Garraf, 8; i Sant Llorenç 3). A banda,
s’han realitzat  diferents tasques de correcció d’originals,  adequació  o disseny de
publicacions  divulgatives  referides  al  conjunt  dels  parcs:  cobertes  de  memòries
anuals,  retoc  de  mapes  cartogràfics,  infografies  per  a  plafons  o  el  elements
informatius, disseny de cobertes de publicacions efímeres, adequació del vestuari de
guarderia,  rètols d’efemèrides o jornades tècniques, disseny de logotips o avatars,
reformulació de tiquets o fulleteria, etc.)

Unitat de Suport a la Informació 
La Unitat de Suport a la Informació (USI) realitza les tasques següents: a) Gestiona
el portal web de la Xarxa de Parcs Naturals (XPN) de la Diputació de Barcelona; b)
Gestiona les diferents pàgines, canals i comptes de les xarxes socials de la XPN; c)
Gestiona l’elaboració i difusió dels butlletins electrònics de la XPN;  d) Gestiona els
continguts  de  les  aplicacions  per  a  dispositius  mòbils  i  tauletes  adaptant-los  als
sistemes operatius vigents dels mercats; e) Coordina les accions comunicatives del
programa d’actuacions del conveni de col·laboració entre “la Caixa” i la Diputació de
Barcelona per a la impulsió del Pla de gestió integral  per a la conservació de la
Xarxa de Parcs Naturals;  f) Aplica de la imatge corporativa de la Xarxa de Parcs
Naturals,  així  com  de  la  implantació  de  la  mateixa  als  diferents  elements  de
comunicació, especialment a les produccions digitals (portals web, xarxes socials,
butlletins electrònics, aplicacions mòbils, multimèdia, etc.); g) Dissenya continguts de
comunicació de la Xarxa de Parcs Naturals: continguts web, producció videogràfica i
infografia;  h) Col·labora i  manté una relació estreta amb el  Gabinet de Premsa i
Comunicació de la Diputació per tal d’intercanviar informació i establir pautes per la
distribució de la informació corporativa; i) Col·labora i manté una relació estreta amb
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l’Oficina  Tècnica  d’Internet  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Tecnologies  i  Sistemes
Corporatius que fixa els requeriment tecnològics i tècnics per desenvolupar webs,
butlletins  i  aplicacions  mòbils  i  j) Col·labora  en  la  gestió  de  fires,  exposicions,
congressos i altres actes de la Gerència d’Espais Naturals.

La USI gestiona el portal web amb 51 webs allotjades; crea i gestiona les xarxes
socials  de  Facebook,  23  pàgines,  Twitter,  9  comptes,  Instagram,  7  comptes,  i
Youtbue,  9  canals;  i  també gestiona  3  aplicacions  mòbils  de  parcs  i  programes
diversos.

Portal web
Visites al portal web de la Xarxa de Parcs Naturals 633.529
Pàgines web consultades 1.493.468
Arxius descarregats totals 287.967
Total del número de consultes (pàg. visitades + arxius) 1.781.435
Font: Google Analytics

Aplicacions mòbils (app)
Visites a les aplicacions 1.020.462
Visualitzacions 557.624
Usuaris 79.786
Font: Google Analytics

Activitats i notícies
Nombre de notícies publicades 
Nombre d’activitats publicades
Nombre d’activitats permanents publicades
Nombre de butlletins “L’Informatiu dels Parcs”
Nombre de butlletins “Gaudim els Parcs”

500
823

67
23
48

Web d’itineraris senyalitzats

Xarxa total d’itineraris en quilòmetres
Nombre d’itineraris totals
Nombre d’itineraris nous incorporats
Pàgines visitades

2.076
224

21
136.090

Font: Google Analytics i Gooltracking

Web del conveni amb “la Caixa”
Nombre de projectes incorporats al web 243

Facebook (nombre d’adherits)

Xarxa de Parcs Naturals 47.676
Parc Natural del Montseny 14.245
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 6.855
Parc del Garraf 3.713
Parc d’Olèrdola 660
Parc Agrari del Baix Llobregat 2.620
Parc de la Serralada de Marina 2.769
Parc de la Serralada Litoral 2.869
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Parc del Montnegre i el Corredor 3.756
Parc de Collserola 6.942
Parc del Foix 1.509
Espai Natural de les Guilleries–Savassona 1.672
Parc del Castell de Montesquiu 1.645
Parc Fluvial del Besòs 1.079
Parc a taula 1.336
Àguila cuabarrada del Parc del Garraf 786
Poesia als parcs 1.085
Projecte senglar PN Sant Llorenç 410
Patrimoni Immaterial del Montseny 808
Univers Patxot 320
Voluntaris dels parcs 1.006
Viu el parc 2.782
Mercat de Pagès 1.201

Twitter (seguidors)
Twitter@xarxadeparcs 9.746
Twitter@parcataula. 496
Twitter@c_montesquiu 500
Twitter@viuelparc 1.459
Twitter@universpatxot 134
Twitter@voluntarisparcs 608
Twitter@parcncollserola 5.164
Twitter@RBmontseny 1.198
Twitter@lifetritómontseny 524

YouTube (vídeos visualitzats)

Canal Xarxa de Parcs 42.501
Canal Poesia als parcs 70.420
Canal Àliga perdiguera 3.010
Canal Falcó pelegrí 2.103
Canal Projecte senglar al PN Sant Llorenç 1.858
Canal Univers Patxot 24.759
Canal Patrimoni Immaterial Cultural del Montseny 369
Canal Astor Litoral 1.544
Canal Tritó Montseny 1.420

Instagram (seguidors)

Instagram@xarxadeparcs 10.728
Instagram@parcgarraf 3.386
Instagram@voluntarisparcs 846
Instagram@parcncollserola 2.368
Instagram@c_montesquiu
Instagrafm@enguilleries
Instagram@sommontseny

678
888

2.234
Instagram@xarxadeparcs 10.728
Instagram@parcgarraf 3.386
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Campanya en xarxes socials
Campanya publicitària en xarxes socials Facebook, Instagram, des de l’11 de febrer
2019 fins al 6 de gener 2020.

- 31 promocions
- Posts orgànics i Ads

Participació en fires
Smart  City  Expo  World  Congress,  a  Barcelona  (19-21  de  novembre).  Maqueta
interactiva de la Diba amb informació dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals.

OFICINA ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURÍDIC

L’Oficina  Administrativa  i  de  Suport  Jurídic  (OASJ)  de  la  Gerència  de  Serveis
d’Espais  Naturals de l’Àrea de Territori  i  Sostenibilitat  té com a missió planificar,
dirigir, coordinar i controlar la gestió dels processos administratius i de gestió
econòmica, la gestió dels recursos humans i pressupostaris de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals i el suport jurídico-administratiu a la gestió dels espais
protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.

L’OASJ desenvolupa les seves funcions amb l’estructura administrativa següent: 
- Secció de Suport Jurídic i Contractació
- Unitat de Serveis Generals i Personal 
- Unitat de Logística
- Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària

Al  llarg  d’aquest  exercici  des  de  l’Oficina  s’ha  treballat  en  l’anàlisi,  valoració  i
propostes des de el  punt  de vista jurídic,  en relació  a la  normativa aplicable  als
projectes plantejats per les oficines tècniques i la gerència, així com de les propostes
de col·laboració amb altres administracions. El més destacable és:

- L’elaboració de convenis i altres tasques administratives
Durant  l’any  2019 s’han formalitzat  32 aprovacions  de plans  o  programes de
treball  de l’any en curs i/o aportacions de l’any en curs relatives als convenis
vigents i 40  nous convenis amb entitats públiques i/o privades, destacant també
els convenis nous i vigents del Consorci del Parc de la Serralada de Marina i del
Consorci del Parc del Foix. S’ha aprovat també un acte administratiu relatiu a
aprovar inicialment el projecte d'Ordenació Forestal de les finques El Vilar de la
Costa i Can Planes de Fontmartina, d’acord amb la vigent normativa sectorial en
matèria forestal.

- Subvencions directes sense conveni i subvencions amb finançament extern
El  personal  adscrit  directament  a  l’Oficina  Administrativa  i  de  Suport  Jurídic
realitza  la  tramitació  administrativa  de  subvencions  per  concessió  directa  a
entitats públiques (2) i privades (2), sense conveni. Pel que fa a les subvencions
amb finançament extern, realitza la tramitació administrativa d’inici de l’expedient
de  les  subvencions  (presentació  projecte  i  acceptació  de  la  subvenció)  per
projectes  amb  finançament  extern  atorgades,  per  administracions  d’àmbit
europeu, estatal i autonòmic, a la GSEN. 

- Gestió del patrimoni adscrit a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
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S’han tramitat expedients relatius a la compravenda projectada als efectes de
l’eventual  exercici  del  dret  d’adquisició  preferent  que  li  atribueix  la  legislació
forestal, que s’ha concretat en la renúncia als drets de tempteig i retracte. S’han
redactat un total de 6 decrets de tempteig i retracte.

- Activitats d’assessorament jurídic, organització i processos
Amb  l’entrada  en  funcionament  a  principis  del  2018  de  les  noves  eines
corporatives que faciliten l’elaboració de documents electrònics per part de les/els
treballadores/s de la Diputació de Barcelona,  s’ha fet un anàlisis dels circuits
d’interrelació entre les diferents oficines tècniques de la Gerència i l’OASJ.

S’han  elaborat  nous  protocols  d’actuació  per  a  la  gestió  de  documentació
administrativa, s’han modificat els circuits d’interacció, i s’ha assessorat a les oficines
tècniques per a l’elaboració dels seus nous protocols d’actuació i gestió documental.

Així mateix es manté un centre d’atenció diari a les incidències que poden sorgir al
dia a dia.

S’han  redactat  informes  jurídics  i  interposat  recursos  d’alçada  i  de  reposició  i
al·legacions diverses en matèria sancionadora, medi ambient, protecció del territori, i
de  responsabilitat  patrimonial  de  l’Administració,  i  s’han  resolt  al·legacions  en
assumptes de taxes, preus públics, d’atorgament de subvencions, mediambiental i
forestal i de contractació.

S’ha realitzat  un assessorament  legal  amb caràcter  transversal  dirigit  a totes les
oficines tècniques de la Gerència, així com els seus Consorcis. Així, s’han elaborat
diversos  models  de  Reglaments,  Plecs  de  Clàusules  Administratives  Particulars,
subvencions etc. També s’ha donat resposta a consultes jurídiques plantejades tant
per tècnics municipals dels diferents ajuntaments situats en l’àmbit dels parcs com
pels propis usuaris d’aquests.

S’han  realitzat  uns  cursos  de  formació  per  a  l’actualització  legislativa  dirigida  al
personal  tècnic  i  de  guarderia  de  la  Gerència  de  Serveis  d’Espais  Naturals
anomenada “Legislació bàsica en l'àmbit dels espais naturals”. Cada curs consta de
cinc sessions de 4 hores cadascuna. L’any 2019 s’han realitzat dues edicions.

Núm. de cursos de formació en novetats 2
Núm. de consultes diàries en Adm. Electrònica 5
Núm. d’informes jurídics i recursos 6
Núm. de consultes jurídiques resoltes 80

- Control urbanístic
Des de l’OASJ es desenvolupen tasques de control urbanístic de les actuacions
amb  incidència  directa  o  indirecta  sobre  els  espais  naturals  dels  quals  la
Diputació de Barcelona té la competència directa d’òrgan gestor o en participa
sota  la  figura  del  consorci  juntament  amb  altres  administracions  públiques.
Aquestes tasques es poden agrupar segons la classificació següent:

Emissió d’informes preceptius
Elaboració  dels  informes preceptius que fixen els textos normatius dels  plans
especials de protecció. Aquests plans són els instruments legals que regulen de
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forma  individual  cadascun  dels  espais  naturals.  Els  informes  s’emeten  a
sol·licitud dels promotors o de les administracions públiques, amb caràcter previ
a l’atorgament de llicències i/o autoritzacions corresponents, i tenen per objecte
determinar  la  compatibilitat  d’actuacions  de  caire  urbanístic  amb  les
determinacions  normatives  dels  plans  especials  de  protecció.  S’han  emès un
total de 69 informes, agrupats segons les casuístiques següents:

Tipus Total
Aprofitaments de recursos naturals (agrícoles, ramaders o miners) 4
Instal·lacions tècniques 1
Urbanístic 55
Altres 9
Total 69

Denúncies urbanístiques
D’acord amb els informes emesos per les guarderies dels diferents parcs, s’han
emès un total  de 3  denúncies, a  fi  i  efecte de posar  en  coneixement  de les
administracions  amb  potestat  sancionadora  (Ajuntaments  o  Departament  de
Territori  i  Sostenibilitat)  la  realització  d’actes  edificatoris  i/o  d’ús  del  sòl  que
conculcaven les determinacions normatives dels plans especials de protecció.

Assistència tècnica
Assessorament a tècnics redactors, tècnics municipals i promotors de projectes
amb interessos en els diferents parcs o espais naturals protegits en matèria del
compliment de les determinacions normatives dels plans especials de protecció
que els regulen.

Finalment, una altra de les tasques encomanades és la supervisió dels expedients
de contractes  menors d’obres que es tramiten des de l’OASJ.  Aquesta  tasca es
centra en la revisió de la documentació tècnica que obra en aquests expedients així
com la determinació de la necessitat o no de sotmetre els projectes a l’aprovació de
l’òrgan de contractació.

Secció de Suport Jurídic i Contractació

La Secció de Suport Jurídic i Contractació té com a objectiu fonamental donar suport
jurídic  i  gestionar  la  contractació  administrativa  dels  expedients  d’obres,  serveis,
subministraments, concessions de serveis públics, acords marc, concerts, contractes
privats,  concessions  demanials  i  llicències,  a  excepció  dels  contractes  menors,
encarregats  a  l’Oficina  Administrativa  i  de  Suport  Jurídic,  d’acord  amb  les
instruccions rebudes de la cap de l’Oficina i amb els procediments establerts per la
Corporació i per la legislació vigent.

Cal  tenir  en  compte  que  des  d’aquesta  Secció  es  preparen  i  es  gestionen  els
diferents  anuncis  de  les  oficines  adscrites  a  l’Àrea  d’Infraestructures  i  Espais
Naturals que es publiquen en els diaris oficials a través de la plataforma de l’Oficina
del BOPB i del perfil de contractant. A més, s’introdueixen i actualitzen directament
les diferents concessions administratives de la GSEN que es publiquen en el portal
web de Transparència de la Corporació.
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Les tasques desenvolupades per aquesta Secció de Suport Jurídic i  Contractació
han estat, durant l’any 2019, les següents:

Activitat contractual en la Secció de Suport Jurídic i Contractació
Es duen  a  terme un  elevat  nombre  de  contractes  de  diferent  tipologia  per  a  la
consecució  de  les  finalitats  d’interès  general  que  persegueix  la  GSEN,  i  dels
consorcis del Parc de la Serralada de Marina i del Parc del Foix adscrits a aquesta
àrea (exceptuant els menors que es tramiten a la Unitat Econòmica Pressupostària),
mitjançant :

Procediment obert 12
Procediment obert simplificat 5
Procediment obert simplificat sumari 4
Pròrrogues de contractes 18
Devolucions de garanties 22
Altres procediments de contractació 25
Subrogacions de contractes  4
Aprofitaments forestals (llicències i concessions) 4
Altres expedients tramitats relacionats amb la contractació 33

Així  doncs,  aquesta  Secció  ha  tramitat  durant  aquest  any  2019  el  100%  dels
expedients de contractació que han fet arribar, amb la documentació suficient, les
oficines promotores dels diferents contractes.

Atesa  la  complexitat  de  la  contractació,  des  de  la  Secció  de  Suport  Jurídic  i
Contractació es realitza també un acompanyament a les Oficines Tècniques de la
Gerència en l’elaboració de documents i en la tramitació de continguts estrictament
tècnics  com  són:  els  plecs  de  prescripcions  tècniques  particulars,  les  meses
tècniques  de  contractació,  la  redacció  dels  informes  tècnics  d’adjudicació,  entre
d’altres. 

A  més,  des  de  la  Secció  de  Suport  Jurídic  es  comptabilitzen  un  gran  nombre
d’operacions comptables mitjançant el programa SAP-SIGC de la Corporació amb
l’elaboració i tramitació dels decrets corresponents: (A, AD, ADO, reconeixements de
crèdit,  ajusts  comptables,  actualitzacions  IPC,  certificacions  d’obres,  liquidacions
contractuals, etc.).   

Activitats judicials i administratives
S’han  redactat  informes  jurídics  i  interposat  recursos  d’alçada  i  de  reposició  i
al·legacions  diverses  en  matèria  sancionadora  i  medi  ambient,  i  s’han  resolt
al·legacions  en  assumptes  de  taxes,  recursos  especials  de  contractació,
arrendaments rústics i drets reals, i en matèria mediambiental i forestal.

Des de la Secció s’ha realitzat  un assessorament legal  amb caràcter transversal
dirigit a totes les oficines tècniques de l’Àrea. També s’ha donat resposta a consultes
jurídiques plantejades tant per tècnics municipals dels diferents ajuntaments situats
en l’àmbit dels parcs com pels propis usuaris d’aquests.
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Nombre de consultes jurídiques resoltes 21

Col·laboració  amb l’Oficina  de  Patrimoni  i  de  Gestió  Immobiliària  de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns
Aquest  darrer  any,  s’han  rebut  sol·licituds  d’aprofitaments  cinegètics  en  finques
públiques de la Diputació de Barcelona ubicades dins l’àmbit dels espais naturals
que gestiona la Corporació i que s’han informat i es troben en tràmit de ser resoltes
amb la col·laboració de l’Oficina de Patrimoni i de Gestió Immobiliària.

Col·laboració amb el  Servei  de Contractació de l’Àrea de Presidència de la
Diputació de Barcelona
D’acord  amb  les  instruccions  rebudes  pel  Servei  de  Contractació  de  l’Àrea  de
Presidència de la Diputació de Barcelona,  aquesta Secció ha elaborat,  introduït  i
actualitzat  en  el  programa  e-SEC,  aplicatiu  de  Seguiment  d’Expedients  de
Contractació, tota la informació de la contractació que gestiona en totes les seves
fases  d’aprovació,  licitació,  adjudicació  i  execució  i  extinció,  a  excepció  de  la
contractació menor. 

També ha realitzat un profund treball de planificació de la contractació a partir de les
diferents  demandes  de  les  oficines  tècniques  de  la  Gerència  d’Espais  Naturals,
confeccionant el pla anual de contractació per a l’any 2019 que s’ha desenvolupat en
aquest exercici pressupostari i ho ha tramés al Servei de Contractació de l’Àrea de
Presidència  de  la  Diputació  de  Barcelona  a  efectes,  entre  d’altres,  de  la  seva
publicació en el Perfil de Contractant/DOUE.

Unitat de Serveis Generals i Personal

Entre les tasques que porta a terme la Unitat de Serveis Generals i  Personal es
troben les que es relacionen a continuació, distribuïdes en cinc blocs:

Gestió de Recursos Humans

- Gestió de totes les incidències originades pel personal de la Gerència d’Espais
Naturals, que, per terme mitjà, consta de 225 persones

Lloc de treball
Distribució per gènere

% Total plantilla

Homes  % Dones % Total

Gerent 0 0% 1 100% 1 0,44%

Cap d’oficina 2 50% 2 50% 4 1,78%

Cap de secció 5 83% 1 17% 6 2,67%

Director de parc 7 78% 2 22% 9 4,00%

Cap d’unitat 9 53% 8 47% 17 7,56%

Tècnic/a assessor/a 0 0% 0 0% 0 0,00%
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Tècnic/a superior de 
gestió

17 47% 19 53% 36 16,00%

Tècnic/a mitjà/ana 
de gestió

8 47% 9 53% 17 7,56%

Administratiu 2 20% 8 80% 10 4,44%

Auxiliar 
administratiu/iva

12 52% 11 48% 23 10,22%

Tècnic/a auxiliar 3 75% 1 25% 4 1,78%

Guardes forestals 37 79% 10 21% 47 20,89%

Encarregat de 
manteniment

4 100% 0 0% 4 1,78%

Manteniment forestal 27 96% 1 4% 28 12,44%

Subaltern/es 4 40% 6 60% 10 4,44%

Oficial de magatzem 2 100% 0 0% 2 0,89%

Manteniment de 
magatzem

2 100% 0 0% 2 0,89%

Personal de formació
ocupacional dual

4 80% 1 20% 5 2,22%

Total 145 64% 80 36% 225 100,00%

- Gestió del registre de documents i l’arxiu. Es poden destacar les següents dades:

Registres d’entrades i sortides de la Gerència 801
Registres d’entrada electrònica 786
Registres plataforma EACAT 1.174

‐ La Unitat de Personal i de Serveis Generals centralitza la creació/obertura dels
expedients  electrònics  de  la  Gerència  d’Espais  Naturals,  mitjançant  les
aplicacions  corporatives  TEDIBA  i  GDD.   L’any  2019  s’han  obert  3.197
expedients distribuïts de la següent manera:

Gerència de Serveis Espais Naturals 657
Oficina Administrativa i Suport Jurídic 24
Oficina Tècnica Planificació i Anàlisi Territorial 51
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 2.363
Oficina Tècnica d’Acció Territorial 102

- Tramitació i seguiment de les ordres de treball per comissió de serveis fora de
província i a l’estranger (56 comissions de servei).

- Sol·licitud de suplències per al personal de plantilla i la previsió de convocatòries
141 propostes de cobertura.

- Tramitació i seguiment d’accidents laborals: 29 moviments.
- Tramitació  i  seguiment  de les  indisposicions,  altes  i  baixes  del  personal:  183

moviments.
- Actualització dels currículums formatius.
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- Participació en la comissió de formació de la pròpia Gerència per la gestió de
cursos pel personal.

- Sol·licitud i distribució de les fitxes personals de control presència, de prestacions
socials i targes Cheque Gourmet.

Gestió del Consorci del Foix

Des d’aquesta Unitat es porta la gestió del personal adscrit al Consorci del Parc del
Foix, el que suposa la gestió de la nòmina, les incidències laborals de tot tipus, la
contractació de les revisions mèdiques,  gestió  de la carrera professional,  i  altres
aspectes similars. La plantilla consta de 5 persones.

Lloc de treball
               Distribució per gènere % Total

plantilla
Homes  % Dones % Total

Administratiu/iva 0 0% 1 100% 1 20%
Guardes 2 67% 1 33% 3 60%
Subaltern 0 0% 1 100% 1 20%
Total 2 40% 3 60% 5 100%

Registres d’entrada i sortida 51

Gestió del Consorci de la Serralada de Marina

Des d’aquesta Unitat es porta la gestió del personal adscrit al Consorci del Parc de
la Serralada de Marina, el que suposa la gestió de la nòmina, les incidències laborals
de  tot  tipus,  la  contractació  de  les  revisions  mèdiques,  gestió  de  la  carrera
professional, i altres aspectes similars. La plantilla consta de 8 persones.

Lloc de treball
               Distribució per gènere % Total

plantilla
Homes  % Dones % Total

Administratiu/iva 0 0% 1 100% 1 13%

Guardes 3 60% 2 40% 5 63%

Subaltern 1 50% 1 50% 2 25%

Total 4 50% 4 50% 8 100%

Registres d’entrada i sortida 151

Gestió de Logística

- Gestió de 14 comandes que ha generat la recepció, emmagatzematge de 1.452
peces de vestuari (personal de manteniment forestal i guarderia forestal). Un únic
proveïdor, per tractar-se d’un acord marc.

- Entrega de vestuari a 132 treballadors (70% entrega als parcs i 30% entrega a la
PDL).

- Donar suport als consorcis de Foix i Marina en la qüestió de vestuari.
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-    Gestió  de  72  comandes  de  material  EPI  que  ha  generat  l’entrada  de  190
productes de 40 proveïdors diferents  per a les diferents categories del personal
de la Gerència (personal de  manteniment, guardes forestals i tècnics).

-   Entrega dels EPI’s a 174 treballadors (70% entrega als parcs i 30% a la PDL). 
- Donar suport als consorcis de Foix i Marina en la qüestió de material EPI.
- Col·laboració amb el Parc Mòbil per al manteniment dels aproximadament 107

vehicles de Gerència. Això ha suposat unes 217 reparacions i  revisions per a
inspecció  tècnica.  També es coordina de la  cessió de vehicles  de substitució
mentre es produeixen aquestes reparacions.

- Petició  de  vehicles  a  Logística  per  cobrir  les  necessitats  que   queden
descobertes amb els mitjans propis: 283 aproximadament.

- Tramitació i seguiment de la declaració amistosa d’accidents (12).
- Col·laboració amb Subdirecció de Logística i l’Oficina de Patrimoni per a la cessió

de 12 vehicles a diferents Ajuntaments o entitats no lucratives.
- Trasllat  de  material  per  a  fires,  exposicions  o  altres  actes  institucionals  (44

sortides).
- Col·laboració  amb els  tècnics  de  Riscos Laborals  en les diferents  actuacions

efectuades  als  parcs  naturals:  sonometries,  emmagatzematge  de  productes
perillosos, homologació de vials de senyalització, mobiliari i manteniment de les
torres  de  guaita,  amb  l’objectiu  d’anar  dotant  del  material  EPI  necessari  als
treballadors, fent el seguiment de les IPS.

- Sol·licitud i seguiment de telefonia fixa, telefonia mòbil. Tant pel que fa a noves
incorporacions com a reposicions: 167 línies telefòniques i 27 línies per alarmes.

- Sol·licituds de material informàtic.
- Gestió dels espais físics pel que fa a ubicació de nou personal, trasllats, etc.
- Informe-denúncia de circulació motoritzada de fets que han tingut lloc dins de la

Xarxa de Parcs Naturals gestionats per aquesta Corporació: 40 denúncies.
- Notificacions d’informes urbanístics: 53 notificacions

Col·laboració  amb l’Oficina  de  Patrimoni  i  de  Gestió  Immobiliària  de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns
- Aquest darrer any, s’ha col·laborat amb l’Oficina de Patrimoni en la resolució de 7

procediments  de  regulació  cadastral  de  finques  públiques  de  la  Diputació  de
Barcelona ubicades dins l’àmbit dels espais naturals que gestiona la Corporació,
tant  pel  que  fa  tràmits  d’audiència  per  esmena  de  discrepàncies,  com  a
comunicacions d’atermenament.

- Fruit d’aquesta cooperació, durant l’any 2019 s’ha col·laborat amb els Registres
de la Propietat i els Ajuntaments per tal d’actualitzar degudament els expedients
administratius d’aquestes finques.

- Aquests procediments s’han  informat i resolt amb la col·laboració de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals.

- Pel  que  fa  al  dret  d’accés  a  les  informacions,  s’han  efectuat   16  consultes
internes i 1 d’externa, que s’han respost satisfactòriament.

Unitat Econòmica Pressupostària

Entre les funcions genèriques i específiques d’aquesta Unitat es troben les següents:

- Elaborar  l’avantprojecte  del  pressupost  de la  Gerència  d’Espais  Naturals  i  de
totes les Oficines que en formen part.
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- Redactar la memòria econòmica  anual i facilitar als parcs gestionats per l’Oficina
Tècnica de Parcs mensualment informe de l’estat d’execució del pressupost, per
parcs.

- Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients de contractes menors.
- Procedir  a  tramitar  les  modificacions  de  crèdit  necessàries  en  el

desenvolupament del  pressupost.
- Gestionar  el  tràmit  de  totes  les  subvencions  per  concurrència  competitiva  i

directes.
- Tramitar els ingressos de les Oficines de la Gerència d’Espais Naturals.
- Tramitar i pagar les factures de les Oficines, Gerència i Àrea.
- Pagament de les dietes i altres despeses de locomoció mitjançant les bestretes

de caixa fixa.
- La gestió econòmica-pressupostària i de tresoreria  dels consorcis del Parc del

Foix i Marina, mitjançant el sistema SICALWIN.

º Any 2019
Factures registrades i tramitades 2.537
Subvencions registrades i tramitades 277
Documents registrats i rebutjats 213
Documents pendents de tramitar 165
Total documents registrats 3.192

Justificacions de subvencions 277
Factures tramitades 2.537
Total reconeixements d’obligacions tramitades 2.814

A5 Contractes d'obres. Contracte menor 13
C5 Contractes de subministrament. Contracte menor 7
D5 Contracte de serveis. Contracte menor 33
S2 Subvencions concessió directa (no nominativa ni conveni) 3
S4 Subvencions amb concurrència competitiva 185
T1 Aportació ens participat majoritari 6
T2 Aportació ens participat minoritari 3
X0 Altres despeses amb fiscalització prèvia 15
X1 Altres despeses sense fiscalització prèvia 3

Ingressos 49
Liquidacions per arrendaments de finques rústiques 2
Liquidacions per rodatges publicitaris 47
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Distribució per parcs i consorcis (Oficina Tècnica de Parcs Naturals)

CAPÍTOLS MONTSENY
ST.

LLORENÇ

MONTNEGRE- GARRAF
MONTESQUIU

GUILLERIES-
SAVASSONA

SERRAL.
MARINA

SERRAL.
LITORAL

FOIX
OFICINA

PARCS DIREC.
TERRITORIALS

TOTAL
CORREDOR OLÈRDOLA

I
1.617.954,0

0
990.006,63 706.000,17 881.484,11 379.348,88 164.539,61 139.205,96 175.393,61 147.888,90 1.387.068,48 6.588.890,35

II 741.996,30 479.448,77 335.911,06 443.123,45 190.817,48 3.437,99 202,89 295,85 3.590,08 211.168,72 2.409.992,59

IV 479.448,77 48.511,42 87.389,50 118.800,48 213.501,49 441.528,32 515.309,48 570.337,50 355956,62 494.760,96 3.325.544,54

VI 324.780,75 189.824,71 187.645,59 95.018,83 69.098,73 0 0 0 0 0 866.368,61

VII 116.484,89 30.686,29 32.435,58 0,00 0  0 5783,81 0 0 0 185.390,57

TOTAL
3.280.664,7

1
1.738.477,8

2
1.349.381,90

1.538.426,8
7

852.766,58 609.505,92 660.502,14 746.026,96 151.478,98 2.092.998,16 13.376.186,66

Oficina Tècnica de
Planificació i

Anàlisi Territorial

Oficina Tècnica d
´Acció Territorial

Gerència de Serveis d'Espais Naturals

CAPÍTOLS GERÈNCIA  SER. COLLSEROLA
TOTAL

CAPÍTOLS TOTAL CAPÍTOLS TOTALESP.
NATURALS

I 2.386.323,57 0 2.386.323,57 I 502.595,86 I 859.505,87

II 1.160.137,77 0 1.160.137,77 II 46.409,86 II 776.364,68

IV 112.616,50
2.454.165,00 2.566.781,50

IV 88.287,00 IV 0

VI 256.424,08 0 256.424,08 VI 0 VI 15.940,06

VII 0 48.990,00 48.990,00 VII 20.683,29 VII 0

TOTAL 3.915.501,92 2.503.155,00 6.418.656,92 TOTAL 657.976,01 TOTAL 1.651.810,35

* Les despeses de combustible, i de vestuari-epis figuren en el capítol II de la Gerència de Serveis.
* Les despeses de Capítol VI de l´Oficina Tècnica d´Acció Territorial estan distribuïdes en el Capítol VI dels Parcs i Consorcis.
* L’adquisició dels vehicles figura al capítol VI de la Gerència de Serves d’Espais Naturals.
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals  

L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals (OTPN) és una unitat administrativa adscrita a la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals que té la missió de  preservar els valors
naturals i culturals de la Xarxa de Parcs Naturals mitjançant la gestió activa
amb la complicitat del món local i la resta d’agents públics i privats presents
en el territori. El seu treball consisteix en desenvolupar les previsions contingudes
en els plans especials de protecció del medi físic i del paisatge vigents en cada un
dels espais que configuren la xarxa d’acord amb els objectius corporatius fixats per
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, seguint
les indicacions concretes dels òrgans de govern de la Diputació de Barcelona i dels
Consorcis que regeixen alguns dels parcs de la Xarxa. El treball es desenvolupa en
tres línies estratègiques: la conservació, el desenvolupament i l’ús públic. 
Les actuacions fetes el 2019 en cada un dels parcs de la Xarxa s’ha fet seguint el
seu Pla d’objectius i activitats.

L’any 2019 ha estat un any marcat pels canvis resultants dels càrrecs electes que
han variat la composició de molts dels municipis dels parcs de la Xarxa, motiu pel
qual  durant  el  segon semestre s’ha anat a tots els  municipis  per explicar  tant la
missió dels parcs com els objectius específics de cadascun d’ells.

En el 2019 s’ha començat a treballar en la planificació de les actuacions d’acord amb
el Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), tal i com ens marca la pròpia
política  de  la  Diputació  de  Barcelona.  També  s’ha  de  destacar  l’adquisició  de
vehicles híbrids, per primera vegada, que han de permetre estar en la línia de reduir
emissions i fer accions que ens ajudin envers el canvi climàtic. 

Parc Natural del Montseny

- Administracions que el composen: Diputació de Barcelona, Diputació de Girona. 
- Ajuntaments: Aiguafreda, Arbúcies, Breda, el Brull, Campins, Cànoves-Samalús,

Figaró-Montmany,  Fogars  de  Montclús,  la  Garriga,  Gualba,  Montseny,  Riells  i
Viabrea,  Sant  Esteve de Palautordera,  Sant  Pere de Vilamajor,  Sant  Feliu  de
Buixalleu, Seva, Tagamanent i Viladrau.

- Superfície de gestió: 30.120  ha.
- Pla especial: aprovat definitivament l’any 1977.
- Empleats:  39  persones  (34  personal  fix),  10  persones  (4  tècnics  transversals

dependents de la Secció de Suport a la Gestió i 6 de l’Oficina Tècnica de Parcs), i
4 tècnics compartits (de la Diputació de Girona).

Conservació i tractament físic del territori 

Vigilància i control del planejament  
La gestió dels plans especials de protecció dels parcs naturals exigeix el control del
compliment dels seus textos normatius com una de les activitats més significatives. 
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Documents emesos
Informes 276
Denúncies 34
Escrits 87

Adquisició de terreny i manteniment del patrimoni 
Actuacions 2019 Import

(€)
0 0,00

Pla de seguiment de paràmetres ecològics
Estudis 2019 Import

(€)
5 43.043

Foment del desenvolupament i participació 

Consells i comissions 
La  participació  dels  ciutadans  i  entitats  públiques  i  privades  en  les  funcions
administratives  dels  parcs  es  canalitza  a  través  dels  dos  òrgans  que  preveu  el
planejament:  el  Consell  Coordinador,  format  per  les  administracions,  i  la  Comissió
Consultiva integrada per representants dels sectors culturals i professionals relacionats
amb els parcs. Aquests òrgans han realitzat, durant el 2019, dues reunions cada un.

Política agrícola, forestal, turística i cultural
Des  de  la  gestió  del  parc  s’ha  desenvolupat  una  política  de  foment  del
desenvolupament social i econòmic dins l’àmbit del parc i el seu entorn, incentivant
les activitats compatibles amb els objectius del Pla especial.

Subvencions a explotacions agrícoles i/o ramaderes (EAR)
Projectes Ajut concedit (€)
4 7.198,69

Subvencions a explotacions forestals (EF)
Projectes Ajut concedit (€)
10 20.206,76

Subvencions a empreses de serveis (ES)
Projectes Ajut concedit (€)
8 19.862,18

Subvencions  a  particulars  per  a  la  millora  dels  habitatges  i  restauració  del  patrimoni
arquitectònic (HAPA)
Projectes Ajut concedit (€)
4 10.411,45

Subvencions a entitats culturals 
Projectes Ajut concedit (€)
7 5.340,00
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Subvencions per a la instal·lació de calderes i estufes de biomassa
Projectes Ajut concedit (€)
42 134.692,97

La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) al Montseny
Des de l’any 2011 el Parc Natural del Montseny compta amb l’acreditació de la Carta
Europea de Turisme Sostenible. Es tracta de la implantació d’una metodologia de
treball participativa que té com a objectiu estructurar i promoure el desenvolupament
d’un model de turisme sostenible en els espais naturals protegits d’Europa.
En  la  segona  fase  del  procés,  i  ja  des  del  2014,  es  compta  amb  l’acreditació
d’empreses turístiques en el projecte. Així mateix durant aquest 2019 s’ha treballat
per  acreditar  a 5 empreses més,  de manera que actualment  es compta amb 22
empreses que treballen de forma conjunta amb el parc vers el turisme sostenible. 
També  durant  el  2019  s’han  realitzat  les  dues  reunions  anuals  del  Fòrum
Permanent. El mes de juliol a Aiguafreda, on es va realitzar l’acte de reconeixement
a l’acreditació de les noves empreses, i el mes de desembre, a Figaró-Montmany, on
es va donar compte de les accions realitzades i la previsió pel procés de renovació
que tindrà lloc durant l’any 2020.

Reserva de la Biosfera del Montseny 
El 2019 s’ha presentat el Pla d’igualtat de gènere de la Reserva de la Biosfera del
Montseny i  el  Pla d’acció pel  període 2019-2023. En l’àmbit  del  Pla d’igualtat  de
gènere, s’ha convocat la segona edició dels tallers per dones de la reserva “Les
dones del Montseny aprenem juntes”, als municipis de Cànoves i Samalús, Breda,
Sant Miquel de Balenyà i a la Garriga. 
S’ha celebrat la quarta edició del concurs “Receptes de la Biosfera”, que ha comptat
amb  la  participació  dels  municipis  de  Seva,  Fogars  de  Montclús,  Arbúcies,
Tagamanent, Riells i Viabrea, Campins, Cànoves i Montseny. Durant el 2019 s’han
completat les itineràncies de la carpa commemorativa dels 40 anys de la declaració
del Montseny com a Reserva de la Biosfera. En referència al projecte Life Clinomics
promovent  la  resiliència.  Oportunitats  i  reptes  de  l’economia  i  la  societat  en
l’adaptació al canvi climàtic”, s’han acordat les accions pilot a desenvolupar en els
sectors forestal i turístic. 
El 2019 s’ha signat un conveni de col·laboració entre la Reserva de la Biosfera del
Montseny  i  la  Reserva  de  la  Biosfera  de  Terres  de  l’Ebre,  amb  l’objecte  de
programar i executar projectes conjunts per donar resposta a la triple funció de les
reserves. 

Projecte LIFE Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757)
L’any  2015  es  va  presentar  i  obtenir  el  projecte  Life  Tritó  Montseny
(LIFE15/NAT/ES/000757),  inclòs  dins  el  programa europeu LIFE +  2015.  Aquest
projecte  té  com a  objectiu  millorar  l’estat  de  conservació  del  tritó  del  Montseny
(Calotriton arnoldi) i el seu hàbitat de ribera. El període d'execució és de quatre anys
(octubre 2016 a desembre 2020), i es compta amb un pressupost global de 2,9 M €,
dels quals 1,7 M € provenen de fons europeus (60 %). La Diputació de Barcelona, a
través de l'Àrea de Territori  i  Sostenibilitat,  coordina aquest  projecte,  i  hi  destina
708.565  €.  En  el  projecte  també  participen  com  a  socis:  Diputació  de  Girona,
Forestal  Catalana  SA,  Generalitat  de  Catalunya  (Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals) i el Zoo de Barcelona, amb
una aportació total al projecte de 479.947 €. 
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Durant l’any 2019 s’ha continuat amb el desenvolupament de les accions previstes
dins  d’aquest  projecte.  S’ha  assolit  el  calendari  pel  que  fa  a  les  accions  de
coordinació, gestió, seguiment, conservació i comunicació previstes per aquest any.
S’han redactat diversos projectes executius per millorar els hàbitats de la conca del
tritó  i  es  fa  el  seguiment  de  l’execució.  S’ha  continuat  amb  la  itinerància  de
l’exposició sobre el projecte en els diversos municipis del parc.

Infraestructures i serveis generals 
Dins  de  l’objectiu  bàsic  de  contribució  al  desenvolupament  econòmic  de  les
poblacions del parc i el seu entorn, l’Àrea de Territori i  Sostenibilitat  segueix una
política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora dels serveis bàsics i de
les infraestructures i, especialment, pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de l’espai
protegit.

Actuacions 2019 Import (€)
11 59.282,53

Actuacions de caràcter 
extraordinari degut al  temporal 
del 23/10/2019

Import (€)

21 111.919,26

Ús social i educació ambiental

Creació i manteniment d’equipaments
Actuacions 2019 Import (€)
16 55.869,77

Activitats d’ús social i educació ambiental

Equipaments Visitants
28 136.645

Pla d’informació 
La  Diputació  de  Barcelona  desenvolupa  en  els  diferents  parcs  que  gestiona
campanyes  d’informació  als  visitants  durant  els  caps  de  setmana  i  dies  festius.
Durant  l’any  2019  han  participat  diversos  ajuntaments  integrats  dins  dels  parcs
naturals. El pressupost del Pla d’informació pel 2019 ha estat de 168.716,33 €.

Sistema Q de qualitat en Espais Naturals Protegits 

El parc es va certificar l’any 2004 en el sistema Q de qualitat turística en Espais
Naturals  Protegits  promogut  per  la  Secretaria  General  de  Turismo  i  la  secció
espanyola  d’Europarc.  Al  2009  l’Instituto  para  Calidad  Turística  Española  va
homologar  la  norma  Q  incloent-la  a  les  normes  UNE  i  l’any  2016  es  va
internacionalitzar aquesta normativa equiparant-la a ISO essent la norma UNE-ISO
18065/2016. Enguany s’ha realitzat l’auditoria de seguiment a càrrec de l’empresa
SGS Tecnos, S.A. 

Resultats de l’auditoria: 
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El  2019 se supera  l’auditoria  de la  marca sense cap “no conformitat”,  amb una
puntuació global de 8,98 sobre 10.

Espai Natural de les Guilleries-Savassona

- Administracions  que  el  composen:  Diputació  de  Barcelona,  Ajuntaments:
Folgueroles,  Sant  Julià  de  Vilatorta,  Sant  Sadurní  d’Osormort,  Tavèrnoles  i
Vilanova de Sau.

- Superfície  de gestió:  9.437,61 ha (3.459 ha dins PEIN i  8.376 ha dins  el  Pla
especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona).

- Pla especial: aprovat definitivament l’any 2004.
- Gerència: Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
- Empleats: 6 persones (personal fix del Consorci, 1 a temps parcial), 3 persones

(personal de la Diputació de Barcelona) i 1 tècnic transversal compartit amb el
Parc del Castell de Montesquiu (personal de la Diputació de Barcelona).

Conservació i tractament físic del territori

Vigilància i control del planejament 
La gestió dels plans especials de protecció dels parcs naturals exigeix el control del
compliment dels seus textos normatius com una de les activitats més significatives.

Documents emesos
Informes 121
Escrits 5

Adquisició de terreny i manteniment del patrimoni natural i cultural
Actuacions 2019 Import (€)
11 138.142,79
9 Mitjans propis

Pla de seguiment de paràmetres ecològics
Estudis 2019 Import (€)
6 17.853,15
9 Mitjans propis

Foment del desenvolupament i participació

Consells, comissions i convenis
La participació de la societat en l’execució del Pla especial es fa efectiva a través de
l’òrgan de gestió de l’espai, el Consell General del Consorci, així com a través de
l’establiment de convenis o acords amb els ajuntaments i amb entitats públiques i
privades, per col·laborar en objectius comuns coincidents amb els objectius del Pla.

Política agrícola, forestal, turística i cultural
Des de la gestió  de l’espai  natural  s’ha desenvolupat  una política  de foment  del
desenvolupament social i econòmic dins l’àmbit del parc i el seu entorn, incentivant
les activitats compatibles amb els objectius del Pla especial.
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Subvencions per a explotacions forestals (EF)
Projectes Ajut concedit (€)
14 23.010,98

Subvencions per a explotacions agrícoles i/o ramaderes (EAR)
Projectes Ajut concedit (€)
3 5.038,51

Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic
Projectes Ajut concedit (€)
9 10.950,51

Subvencions per a les entitats culturals
Projectes Ajut concedit ( €)
1 1.000,00

Infraestructures i serveis generals
Dins  de  l’objectiu  bàsic  de  contribució  al  desenvolupament  econòmic  de  les
poblacions  del  parc  i  el  seu  entorn,  l’Àrea  d’Infraestructures  i  Espais  Naturals
segueix  una  política  de  col·laboració  amb els  ajuntaments  per  a  la  millora  dels
serveis bàsics i de les infraestructures i, especialment, pel que fa a la xarxa viària
dins l’àmbit de l’espai protegit.

Actuacions 2019 Import (€)
17 48.583,60

Ús social i educació ambiental

Creació i manteniment d’equipaments 
Actuacions 2019 Import (€)
11 12.286,75

Activitats d’ús social i educació ambiental 
Equipaments Visitants
5 7.178

Parc del Castell de Montesquiu

- Administracions  que  el  composen:  Diputació  de  Barcelona,  Ajuntaments:
Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà.

- Superfície del parc: 546,45 ha. 
- Pla especial: aprovat definitivament l’any 1986.
- Empleats: 9 persones (personal fix) i 6 persones del Consorci de la Vall del Ges,

Orís i Bisaura en virtut del conveni de col·laboració.

Conservació i tractament físic del territori 

Vigilància i control del planejament  
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La gestió dels plans especials de protecció dels parcs naturals exigeix, com una de
les activitats més significatives, el control del compliment dels seus textos normatius.

Documents emesos
Informes 21
Escrits 3

Foment del desenvolupament i participació 

Consells i comissions 
La  participació  dels  ciutadans  i  entitats  públiques  i  privades  en  les  funcions
administratives dels parcs es canalitza a través de l’òrgan que preveu el planejament:
el Consell Coordinador, format per les administracions que el composen. Aquest òrgan,
durant el 2019, ha celebrat una reunió.

Política agrícola, forestal, turística i cultural 
Des  de  la  gestió  del  parc  s’ha  desenvolupat  una  política  de  foment  del
desenvolupament social i econòmic dins l’àmbit del parc i el seu entorn, incentivant
les activitats compatibles amb els objectius del Pla especial i, d’una manera especial,
aquelles que suposen un esforç d’adaptació o una aportació de qualitat per part dels
seus promotors. D’altra banda, s’ha intervingut de manera directa en la millora de
serveis i infraestructures i en la programació cultural.

Subvencions a entitats culturals 
Projectes Ajut concedit (€) 

3 2.310,00

Ús social i educació ambiental 

Creació i manteniment d’equipaments 
El Parc del Castell de Montesquiu, a part dels objectius de manteniment dels seus
valors naturals, té una clara voluntat cultural, aprofitant el que representa el Castell
de Montesquiu. Per tal de garantir l’ús social, a part de l’ús cultural, el Parc disposa
d’un  model  d’ús  públic  i,  conseqüentment,  d’una  xarxa  d’equipaments  culturals,
pedagògics i de lleure a disposició de diversos col·lectius.

Activitats d’ús social i educació ambiental 

Activitats d’ús social i educació ambiental
Equipaments Visitants
9 36.656

Pla d’informació
La  Diputació  de  Barcelona  desenvolupa  en  els  diferents  parcs  que  gestiona
campanyes d’informació als visitants durant els caps de setmana i dies festius. El
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura ha participat en la campanya d’informació
de l’any 2019.

Parc de la Serralada de Marina  
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- Òrgan Gestor: Consorci del Parc de la Serralada de Marina.
- Administracions que el composen: Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de

Barcelona,  Ajuntaments:  Badalona,  Montcada  i  Reixac,  Sant  Fost  de
Campsentelles, Santa Coloma de Gramenet i Tiana.

- Superfície de gestió: 3.032 ha* (568 ha són dins el PEIN).
- Pla especial: 2.086 ha. Aprovat definitivament el 16 d’abril de 2002.
- Gerència: cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
- Empleats:  8  persones  (personal  del  Consorci),  1  persona  (personal  fix  de  la

Diputació  de  Barcelona)  i  5  persones  (tècnics  transversals  compartits,  de  la
Direcció Territorial Oriental i de la SSG).

(*) Superfície de gestió: 2.086 ha corresponen al Pla especial, a les quals cal afegir
946 ha corresponents al TM de Sant Fost de Campsentelles, no incloses en el Pla
especial. 

Conservació i tractament físic del territori 

Vigilància i control del planejament 
La gestió dels plans especials de protecció dels parcs naturals exigeix, com una de
les activitats més significatives, el control del compliment dels seus textos normatius.

Documents emesos
Informes 85

Pla de seguiment de paràmetres ecològics
Les actuacions del 2019 són les següents:

Estudis 2019 Import (€) 
5 26.078,13

Foment del desenvolupament i participació

Assemblea, comissions i convenis
El  Consorci  del  Parc  de  la  Serralada  de  Marina  té  per  objecte  l’ordenació,  el
desenvolupament i la gestió del parc. La participació de la societat en l’execució del
Pla  especial  es fa  efectiva  a través dels  seus òrgans  de govern,  de gestió  i  de
participació, mitjançant l’Assemblea General del Consorci i l’establiment de convenis
o acords amb els ajuntaments i amb entitats públiques i privades per col·laborar en
objectius comuns coincidents amb els d‘objectius del Pla.  Al llarg del  2019 s’han
celebrat dues reunions de l’Assemblea General i s’han desenvolupat 7 convenis.

Política agrícola, forestal, turística i cultural 
Des  de  la  gestió  del  parc  s’ha  desenvolupat  una  política  de  foment  del
desenvolupament social i econòmic dins l’àmbit del parc i el seu entorn, incentivant
les activitats compatibles amb els objectius del Pla especial.

Subvencions a entitats i associacions sense finalitat de lucre 
Projectes  Ajut concedit (€)
9 21.887,84

31



Infraestructures i serveis generals 
Dins  de  l’objectiu  bàsic  de  contribució  al  desenvolupament  econòmic  de  les
poblacions del parc i el seu entorn, l’Àrea de Territori i parcs naturals segueix una
política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora dels serveis bàsics i de
les infraestructures i, especialment, pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de l’espai
protegit.

Actuacions 2019 Import (€) 
11 166.964,75

Ús social i educació ambiental 

Creació i manteniment d’equipaments 

Actuacions 2019 Import (€) 
 3 30.910,86

Activitats d’ús social i educació ambiental 
Equipaments Visitants
14 94.837

Parc del Montnegre i Corredor

- Administracions  actuants:  el  Consell  Coordinador  del  Parc,  format  per  la
Diputació de Barcelona, els tretze municipis que en formen part (Arenys de Munt,
Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar,
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina
i Vilalba Sasserra) i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de  Catalunya.  Arran  del  procés  de  revisió  del  Pla  especial  del  parc  també
participen al Consell Coordinador sis nous municipis: Argentona, Calella de Mar,
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt  i  Santa
Susanna.  També  assisteixen  a  les  reunions  representants  dels  Consells
Comarcals del Maresme, Vallès Oriental i la Selva.

- Superfície de gestió: 15.010 ha.
- Pla especial: aprovat definitivament l’any 1989.
- Empleats:  16  persones  (personal  fix)  i  4  persones  (tècnics  transversals

compartits, de la Direcció Territorial Oriental).

Conservació i tractament físic del territori 

Vigilància i control del planejament 
La gestió dels plans especials de protecció dels parcs naturals exigeix com una de
les activitats més significatives, el control del compliment dels seus textos normatius.
En l’exercici d’aquestes funcions, la Diputació de Barcelona desenvolupa un conjunt
d’activitats juridicoadministratives que s’agrupen en tres apartats:
- Informació preceptiva dels projectes i  activitats a desenvolupar en l’àmbit dels

parcs naturals.
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- Actuacions  contra  les  infraccions  comeses  dins  l’àmbit  dels  parcs,  que
s’instrumenten bàsicament a través de la presentació de denúncies davant els
organismes competents.

- Resolució  de  conflictes  competencials  o  interpretatius  a  través  de  la  via
administrativa i del contenciós administratiu.

Documents emesos
Informes 134
Denúncies 1
Escrits 11

Adquisició de terreny i manteniment del patrimoni 
Actuacions 2019 Import (€)
Millores instal·lacions tècniques de l’heliport de Can Bosc 10.105,38
Manteniment i reparació coberta del magatzem de Llinars del Vallès 4.305,65
Total 14.411,03

Pla de seguiment i recerca
Des de la  posada en funcionament  del  Pla de seguiment  i  recerca del  Parc del
Montnegre  i  el  Corredor  s’ha  recollit  abundant  informació  relativa  a  paràmetres
abiòtics,  elements de conservació prioritària de flora,  hàbitats i  fauna, processos,
bioindicadors i factors de canvi. Aquest Pla aporta indicadors que permeten avaluar
l’estat de salut dels sistemes més representatius del parc. Les actuacions del 2019,
encarregades a través de contractes o convenis de col·laboració, són les següents:

Foment del desenvolupament i participació 

Consells i comissions 
La  participació  dels  ciutadans  i  entitats  públiques  i  privades  en  les  funcions
administratives  dels  parcs  es  canalitza  a  través  dels  dos  òrgans  que  preveu  el
planejament: el Consell Coordinador, format per les administracions, i la Comissió
Consultiva  integrada  per  representants  dels  sectors  culturals  i  professionals
relacionats amb els parcs. Aquests òrgans han realitzat les reunions següents:

Consells coordinadors
- Pineda de Mar, el 30 d’abril de 2019
- Sant Cebrià de Vallalta, el 14 de novembre de 2019
 
Comissions consultives
- Pineda de Mar, l’11 d’abril de 2019
- Sant Cebrià de Vallalta, el 17 d’octubre de 2019

Política agrícola, forestal, turística i cultural
Des  de  la  gestió  del  Parc  s’ha  desenvolupat  una  política  de  foment  del
desenvolupament social i econòmic dins l’àmbit del parc i el seu entorn, incentivant
les activitats compatibles amb els objectius del Pla especial.

Subvencions a explotacions agrícoles i/o ramaderes (EAR)
Projectes Ajut concedit (€)
1 2.534,53
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Subvencions a explotacions forestals (EF)
Projectes Ajut concedit (€)
10 20.134,13

Subvencions a empreses de serveis (ES)
Projectes Ajut concedit (€)
1 2.970,00

Subvencions  a  particulars  per  a  la  millora  dels  habitatges  i  restauració  del  patrimoni
arquitectònic (HAPA)
Projectes Ajut concedit (€)
6 22.097,61

Subvencions a entitats culturals 
Projectes Ajut concedit (€)
2 1.525,00

Subvencions per a la instal·lació de calderes i estufes de biomassa
Projectes Ajut concedit (€)
3 12.888,17

Infraestructures i serveis generals 
Dins  de  l’objectiu  bàsic  de  contribució  al  desenvolupament  econòmic  de  les
poblacions del parc i el seu entorn, l’Àrea de Territori i  Sostenibilitat  segueix una
política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora dels serveis bàsics i de
les infraestructures i, especialment, pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de l’espai
protegit. 

Actuacions 2019 Import (€)
Manteniment de la xarxa viària 75.115,90
Treballs extraordinaris de manteniment de la xarxa viaria degut a
les pluges

31.692,64

Programa anual de manteniment i millora de la senyalització 15.393,35
Total 122.201,90

Ús social i educació ambiental 

Creació i manteniment d’equipaments 
Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit d’una manera
compatible amb la resta d’objectius, el parc s’ha dotat d’una xarxa d’equipaments i
instal·lacions d’ús públic. El Pla especial preveu la creació d’equipaments centrals
als indrets més emblemàtics i visitats del parc. Les actuacions més destacades del
2019 són les següents:

Actuacions 2019 Import (€)
Col·locació  lluerna  a  l’ull  d’escala  del  Centre  d’Informació
d’Hortsavinyà

22.184,42

Millores en el subministrament d’aigua dels serveis del  Santuari  del
Corredor

2.971,57

Total 25.155,99
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Aquest any també s’han dut a terme intervencions en l’àmbit  de l’adequació a la
normativa i l’ambientalització dels equipaments del Parc.

Activitats d’ús social i educació ambiental
L’ordenació de l’ús públic al medi natural és un dels objectius principals de la política
de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquest ordenament es basa en la
informació i acollida als visitants, la formació, adreçada bàsicament als escolars, i les
infraestructures i els equipaments dels parcs.

Pla d’informació
La  Diputació  de  Barcelona  desenvolupa  en  els  diferents  parcs  que  gestiona
campanyes d’informació als visitants durant els caps de setmana i dies festius. Com
en anys anteriors,  durant  el  2019, per tal  de millorar  la qualitat  dels  serveis que
s’ofereixen als usuaris del Parc, s’ha externalitzat una part important de les tasques
associades  al  Pla  d’informació,  mitjançant  un  contracte  de  serveis.  Tot  i  haver
incorporat aquesta nova modalitat de gestió, es mantenen convenis de col·laboració
amb diversos ajuntaments del Parc per tal de realitzar tasques i serveis directament
relacionats amb la informació i l’ús públic al Parc del Montnegre i el Corredor.

Pla d’informació  2019 Import (€)  
Contracte de serveis per a la gestió del Pla d’informació  42.057,40

Parc de la Serralada Litoral

- Administracions  que  el  composen:  Diputació  de  Barcelona,  Generalitat  de
Catalunya, Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal del Vallès Oriental,
Ajuntaments:  Alella,  Argentona,  Cabrera  de  Mar,  Cabrils,  la  Roca  del  Vallès,
Martorelles,  Montornès  del  Vallès,  Òrrius,  Premià  de  Dalt,  Sta.  Maria  de
Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.

- Superfície de gestió: 4.323,13 ha (dins el PEIN).
- Pla especial: aprovat definitivament l’any 2004.
- Conselleria delegada: Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
- Empleats:  9  persones  (7  personal  fix  del  Consorci  i  2  personal  no  fix  del

Consorci),  4  persones  (personal  fix  i  no  fix  de  la  Diputació  de  Barcelona);  8
persones de temporada (personal per a la Campanya de Prevenció d’Incendis: 6
del Consorci i 2 de la Diputació de Barcelona) i 2 persones (tècnics transversals
compartits de la Direcció Territorial Oriental).

Conservació i tractament físic del territori 

Vigilància i control del planejament  
La gestió dels plans especials de protecció dels parcs naturals exigeix, com una de
les activitats més significatives, el control del compliment dels seus textos normatius.

Documents emesos
Informes 122

Pla de seguiment i de conservació de paràmetres ecològics 
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Les actuacions de l’any 2019 són les següents:

Estudis 2019 Import (€) 
11 (6 finançats per la Diputació de Barcelona) 13.108,53

Foment del desenvolupament i participació 

Consells, comissions i convenis 
La  participació  dels  ciutadans  i  entitats  públiques  i  privades  en  les  funcions
administratives dels parcs es canalitza a través de l'òrgan que preveu l’estatut  del
Consorci (Consell plenari), format per les administracions que componen el Consorci
del Parc. Durant el 2019 s’han celebrat 5 reunions del Consell plenari.

Política agrícola, forestal, turística i cultural 
Des  de  la  gestió  del  parc  s’ha  desenvolupat  una  política  de  foment  del
desenvolupament social i econòmic dins l’àmbit del parc i el seu entorn, incentivant
les activitats compatibles amb els objectius del Pla especial.

Subvencions a explotacions agrícoles-ramaderes (EAR)

Projectes Ajut concedit (€)
1 3.500,00

Subvencions a explotacions forestals (EF)
Projectes Ajut concedit (€)
1 2.160,00

Subvencions a particulars per a la millora dels habitatges i restauració del patrimoni
arquitectònic (HAPA)

Projectes Ajut concedit (€)
1 4.020,83

Subvencions d’instal·lacions tèrmiques amb biomassa (BM)
Projectes Ajut concedit (€)
2 5.469,73

Subvencions a entitats culturals (EC)
Projectes Ajut concedit (€)
1 800,00

Les subvencions destinades a equipaments culturals i d’informació del parc són les
següents:

Subvencions a ens locals Import (€)
Punt d’informació de Can Lleonart (Alella) 900,00
Centre de Documentació (Museu Municipal de Vilassar de Dalt) 4.000,00

Infraestructures i serveis generals
Dins  de  l’objectiu  bàsic  de  contribució  al  desenvolupament  econòmic  de  les
poblacions del parc i el seu entorn, l’Àrea de Territori i  Sostenibilitat  segueix una
política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora dels serveis bàsics i de
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les infraestructures i, especialment, pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de l’espai
protegit. 

Actuacions 2019 Import (€) 
 5 77.767,40

A  causa  de  l’episodi  de  pluges  extremes  de  l’octubre  de  2019,  la  Gerència  de
Serveis d’Espais Naturals ha destinat un pressupost de 51.298,52 euros per fer front
als danys produïts a la xarxa viària.

Ús social i educació ambiental 

Creació i manteniment d’equipaments 
Actuacions 2019 Import (€)
5 15.639,01

Activitats d’ús social i educació ambiental
Equipaments Visitants
3 1.145

Parc del Garraf i Parc d’Olèrdola

El Parc del Garraf i el Parc d’Olèrdola són dos espais naturals protegits de la XPN
que es troben molt propers i són gestionats pel mateix equip humà. Ambdós parcs
són de gestió directa i les administracions que els composen són en ambdós casos
la Diputació de Barcelona i els municipis que aporten territori a cadascun dels parcs. 

Parc del Garraf Parc d’Olèrdola
Municipis Avinyonet, Begues, 

Castelldefels, Gavà, Olesa de 
Bonesvalls, Olivella, Sant Pere 
de Ribes, Sitges i Vilanova i la 
Geltrú

Sant Miquel d’Olèrdola 
Canyelles.

Superfície de 
gestió

12.376,86 ha. (10.001,00 ha 
dins el PEIN).

608,23 ha (447,5 ha dins el 
PEIN)

Pla especial Modificació i ampliació 
19/11/2001

Modificació el desembre de 
1997

Personal 17 persones (personal fix), i 5 persones (tècnics transversals 
compartits, de la Direcció Territorial Occidental)

 
Conservació i tractament físic del territori

Vigilància i control del planejament
La gestió dels plans especials de protecció dels parcs naturals exigeix, com una de
les activitats més significatives, el control del compliment dels seus textos normatius.

Documents emesos Garraf Olèrdola
Informes 108 15
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Denúncies 5 1
Escrits 2 0

Adquisició de terreny i manteniment del patrimoni
Actuacions 2019     Import (€)
17 32.764,82

Pla de seguiment de paràmetres ecològics

Estudis 2019 Import (€)
Seguiment poblacions de senglar a XPN 13.917,42
Analítiques EDARs a XPN 6.975,00
Estat de conservació i seguiment de coleòpters saproxílics i ortòpters a
la XPN

11.253,00

Conveni  Micromamífers-Papallones-Ratpenats-Patronat  Museu  de
Granollers a la XPN

80.000,00

Prevenció i control Paysandisia archon a la XPN 8.192,15
Conveni aus – ICO a la XPN 80.000,00
Estat sanitari amfibis a la DTE 4.912,60
Validació metodologia seguiment de carnívors a la DTE 7.980,19
Validació metodologia seguiment de rèptils a la DTE 2.516,80
Conservació espècies prioritàries de quiròpters a la DTE 10.030,90
Seguiment  tortuga  mediterrània  al  Parc  del  Garraf,  2019.  Anàlisi
retrospectiu 26 anys d’alliberaments

4.513,30

Criteris i  mesures de conservació per al  a compatibilitat  de l’activitat
ramadera i la conservació de la tortuga mediterrània i l’àliga cuabarrada
al Parc del Garraf

3.948,00

Seguiment d’amfibis al Parc del Garraf 4.825,96
Gestió i avaluació de pastures al Parc del Garraf 4.245,20

Foment del desenvolupament i participació 

Consells i comissions 
La  participació  dels  ciutadans  i  entitats  públiques  i  privades  en  les  funcions
administratives  dels  parcs  es  canalitza  a  través  dels  dos  òrgans  que  preveu  el
planejament:  el  Consell  Coordinador,  format  per  les  administracions,  i  la  Comissió
Consultiva (només al Parc del Garraf) integrada per representants dels sectors cultural,
forestal, turístic, recreatiu, científic conservacionista i professional; relacionats amb els
parcs. Aquests òrgans, durant el 2019, han celebrat 2 reunions cadascun a cada parc.

Política agrícola, forestal, turística i cultural 
Des  de  la  gestió  del  parc  s’ha  desenvolupat  una  política  de  foment  del
desenvolupament social i econòmic dins l’àmbit del parc i el seu entorn, incentivant
les activitats compatibles amb els objectius del Pla especial.

Subvencions a explotacions forestals (EF)
Projectes Ajut concedit (€)
3 6.367,32

Subvencions a empreses de serveis (ES)
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Projectes Ajut concedit (€)
0 0,00

Subvencions  a  particulars  per  a  la millora  dels  habitatges  i  restauració  del  patrimoni
arquitectònic (HAPA)
Projectes Ajut concedit (€)
1 4.500,00

Subvencions a entitats culturals 
Projectes Ajut concedit (€)

1 640,00

Subvencions per a la instal·lació de calderes i estufes de biomassa
Projectes Ajut concedit (€)
1 2.895,00

Infraestructures i serveis generals 
Dins  de  l’objectiu  bàsic  de  contribució  al  desenvolupament  econòmic  de  les
poblacions del parc i el seu entorn, l’Àrea de Territori i  Sostenibilitat  segueix una
política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora dels serveis bàsics i de
les infraestructures i, especialment, pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de l’espai
protegit. 

Actuacions 2019 Import (€)
14 59.613,67

Ús social i educació ambiental 

Creació i manteniment d’equipaments 

 Actuacions 2019 Import (€)
8 44.660,37

Activitats d’ús social i educació ambiental 
L’ordenació de l’ús de la natura és un dels objectius principals de la política de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Aquest ordenament es basa
en la  informació  i  els  serveis  als  visitants,  la  formació,  adreçada bàsicament  als
escolars, i les infraestructures i equipaments dels parcs. El Parc del Garraf compta
amb punts  d’informació  i  equipaments  distribuïts  pels  diferents  municipis  que  el
conformen  i  en  el  Parc  d’Olèrdola  el  punt  d’informació  es  troba  en  el  Conjunt
Monumental d’Olèrdola, propietat de la Generalitat de Catalunya.

 Equipaments Parc del Garraf Parc d’Olèrdola
Equipaments 12 1
Visitants 35.902 16.886

Pla d’informació
El Parc del Garraf, en el marc de convenis de col·laboració amb els ajuntaments de
Begues,  Castelldefels,  Gavà,  Olesa  de Bonesvalls,  Olivella,  Sant  Pere  de  Ribes  i
l’Agència  de Promoció  de Turisme de Sitges,  i  els  contractes  de  serveis  amb els
equipaments  i  concessionaris,  complementa  la  tasca  d’informació  al  visitant  que
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realitza des dels equipaments de gestió directa. A més, ofereix una proposta d’itineraris
guiats els caps de setmana, a través de la contractació del  servei  amb empreses
concessionàries del parc. Al Parc d’Olèrdola es realitzen tallers i itineraris guiats per
al descobriment dels recursos, mitjançant la tasca de l’empresa Tríade, contractada
per l’Ajuntament d’Olèrdola. 

Pla d’informació 2019 Import (€)
Conveni  amb  l’Ajuntament  d’Olèrdola,  activitats
informatives i turístiques

5.324,00

Parc del Foix

- Administracions  que  composen  el  Consorci  del  Parc  del  Foix:  Diputació  de
Barcelona, Ajuntament de Castellet i la Gornal i Ajuntament de Santa Margarida i
Monjos. A més, també en forma part la Fundació Abertis.

- Superfície de gestió: 3.157 ha. (2.286,78 ha dins el PEIN).
- Pla especial:  en primera versió el 1993, i  nova versió aprovada definitivament

l’any 2012.
- Gerència: cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
- Empleats: 5 personal fix del Consorci, 3 persones (personal fix de la Diputació de

Barcelona), 5 persones (tècnics transversals compartits, de la Direcció Territorial
Occidental).

Conservació i tractament físic del territori 

Vigilància i control del planejament
La gestió dels plans especials de protecció dels parcs naturals exigeix, com una de
les activitats més significatives, el control del compliment dels seus textos normatius.

Documents emesos
Informes 34
Denúncies 4

Pla de seguiment de paràmetres ecològics

Estudis 2019 Import (€)
4 13.000 

Aquests son els estudis de seguiment encarregats pel Consorci, des de la Diputació,
i en el marc de convenis diversos, s’han fet altres estudis al parc.

Foment del desenvolupament i participació
S’ha continuat desenvolupant, juntament amb el Parc del Garraf, la Carta Europea
de Turisme Sostenible.

Consells, comissions i convenis 
El Consorci es regeix a través de l’Assemblea del Consorci, format pels ajuntaments
de  Castellet  i  la  Gornal,  el  de  Santa  Margarida  i  els  Monjos,  i  la  Diputació  de
Barcelona. També en forma part la Fundació Abertis. Al llarg del 2019 s’han celebrat
dues assemblees del Consorci.
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Aquest any la Fundació Abertis ja no ha aportat 20.000 €, ja que ja ha finalitzat el
conveni que hi havia entre ells, la Diputació i el Consorci del Parc del Foix, per tant,
ha disminuït el capítol 2 del pressupost.

Segueixen els grups de treball per demanar un LIFE per a la millora de la qualitat de
l’aigua del riu Foix i el pantà, formada pel parc, la Fundació Abertis, la Diputació de
Barcelona, els ajuntaments del consorci del parc, la Universitat de Barcelona, la UAB
(a través de l’ICTA), l’IRTA i l’ACA, la finalitat és sol·licitar un ajut europeu per a la
millora de les aigües, reduint al màxim la contaminació en els seus orígens, entre
altres accions. Es preveu que es presenti a Europa l’abril de 2020. Es va denegar en
la primera presentació, però esperem poder subsanar els problemes per al 2020.

D’altra banda, el Parc del Foix, col·labora amb el LIFE Clinomics, amb experiències
de silvopastura,  liderat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Servei de Medi
Ambient de la Diputació.

Política agrícola, forestal, turística i cultural 
Des  de  la  gestió  del  Parc  s’havia  desenvolupat  una  política  de  foment  del
desenvolupament social i econòmic dins l’àmbit del Parc i el seu entorn, incentivant
les  activitats  compatibles  amb  els  objectius  del  Pla  especial.  Aquest  any  les
subvencions han estat gestionades per la Diputació de Barcelona, i surten del seu
pressupost.

Subvencions a explotacions forestals, agrícoles i/o ramaderes (EFAR)

 Projectes
 Ajut concedit

(en €)
9 21.000

Pel que fa al patrimoni cultural, s’ha prosseguit amb els treballs de conservació de
l’ermita de Sant Llorenç de la Senabra.

També s’ha continuat com a participants en el Grup de treball de Camins Ramaders i
Transhumància, que es promou des del DARP i la Fundació del Món Rural. El parc
participa en la creació del Camí Ramader de la Marina que uneix Santa Margarida i els
Monjos  amb Llívia,  passant  per  Lluçà;  s’està  recuperant  aquesta  via  pecuària  per
promocionar-ne l’ús turístic.

Infraestructures i serveis generals 
Dins  de  l’objectiu  bàsic  de  contribució  al  desenvolupament  econòmic  de  les
poblacions del parc i el seu entorn, l’Àrea de Territori i  Sostenibilitat  segueix una
política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora dels serveis bàsics i de
les infraestructures i, especialment, pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de l’espai
protegit. 
 
Actuacions 2019 Import (€)
2 12.720,80

Ús social i educació ambiental 
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Activitats d’ús social i educació ambiental  
L’ordenació de l’ús de la natura és un dels objectius principals de la política de parcs
naturals de la Diputació de Barcelona. Aquest ordenament es basa en la informació i
els  serveis  als  visitants,  la  formació,  adreçada  bàsicament  als  escolars,  i  les
infraestructures  i  equipaments  dels  parcs.  S’ha  col·laborat  amb  la  realització  del
documental “Tallant el Cel, els ocells del Foix”. S’ha arribat a cords amb la FCPEC, per
la gestió de les zones de pesca del pantà, i es compta amb una bons col·laboració
mútua.

Activitats d’ús social i educació ambiental

Equipaments Visitants
2 3.979

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

- Administracions  que  el  composen:  Diputació  de  Barcelona,  Ajuntaments:
Castellar del Vallès, Granera, Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, Pont de
Vilomara i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç de Savall, Sant Vicenç de Castellet,
Talamanca, Terrassa i Vacarisses.

- Superfície de gestió: 13.693,78 ha. 
- Pla especial de protecció aprovat el 24 de juliol de 1972.
- Ampliació del Pla especial el 4 d’octubre de 1982.
- Segona ampliació i revisió del Pla especial el 19 de juny de 1998.
- Decret 106/1987, de 20 de febrer, de declaració de Parc Natural de Sant Llorenç

del Munt i l’Obac, d’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals
del Parlament de Catalunya. 

- Empleats: 21 persones (personal fix) i 3 persones (1 tècnics personal de la SSG i
2 tècnics de la Direcció Territorial Occidental).

Conservació i tractament físic del territori 

Vigilància i control del planejament 
La gestió dels plans especials de protecció dels parcs naturals exigeix, com una de
les activitats més significatives, el control del compliment dels seus textos normatius.

Documents emesos
Informes 139
Denúncies 33
Escrits 38

Adquisició de terreny i manteniment del patrimoni 
Actuacions 2019 Import (€) 
0 0,00

Pla de seguiment de paràmetres ecològics
 Estudis  2019 Import (€)
6  (contractes  menors  PN
Sant Llorenç)

32.500 

1 (conveni PN  Sant Llorenç - 31.000
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Centre  Monitoratge  de  la
Biodiversitat  de  les
Muntanyes Mediterrànies) 
6 (convenis Xarxa de Parcs) 323.000

Foment del desenvolupament i participació 

Consells, comissions 
La  participació  dels  ciutadans  i  entitats  públiques  i  privades  en  les  funcions
administratives  del  parc  es  canalitza  a  través  dels  dos  òrgans  que  preveu  el
planejament:  el  Consell  Coordinador,  format  per  les  administracions,  i  la  Comissió
Consultiva integrada per representants dels sectors culturals i professionals relacionats
amb el parc. Aquests òrgans han realitzat 2 reunions cada un.

Certificació Carta Europea de Turisme Sostenible
Durant  el  2019  s’ha  fet  el  seguiment   de  les  18  empreses  que  van  obtenir  la
certificació o bé van renovar la seva adhesió,  a les quals se’ls ha lliurat les noves
plaques amb la  nova imatge de comunicació  d’Europarc.  El  primer  Fòrum de la
CETS va tenir lloc a Vacarisses, el dia 17 de juny de 2019. El segon Fòrum es va
reunir  a  Castellar  del  Vallés,  el  dia  21  d’octubre  de  2019.  També s’ha  iniciat  el
procés perquè s’adhereixin noves empreses i també s’ha iniciat la renovació dels
membres del grup de treball de la CETS, de cara a la nova composició per a l’any
2020.

Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i cultural 
Des  de  la  gestió  del  Parc  s’ha  desenvolupat  una  política  de  foment  del
desenvolupament social i econòmic dins l’àmbit del parc i el seu entorn, incentivant
les activitats compatibles amb els objectius del Pla especial.

Subvencions a explotacions agrícoles i/o ramaderes (EAR) 

Projectes Ajut concedit (€)
1 1.736,74

Subvencions a explotacions forestals (EF)
Projectes Ajut concedit (€)
4 8.480,16

Subvencions a empreses de serveis (ES)
Projectes Ajut concedit (€)
4 966,23

Subvencions a entitats culturals 
Projectes Ajut concedit (€)
0 0,00

Infraestructures i serveis generals
Dins  de  l’objectiu  bàsic  de  contribució  al  desenvolupament  econòmic  de  les
poblacions del Parc i el seu entorn, l’Àrea de Territori i  Sostenibilitat segueix una
política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora dels serveis bàsics i de
les infraestructures i, especialment, pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de l’espai
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protegit. Les actuacions del 2019 són les següents:

Actuacions 2019 Import (€) 
3 Recollida 
d’escombraries

17.000,00 €

1 Senyalització 13.134,87 €
15 Xarxa viària 75.475,47 €

Ús social i educació ambiental

Creació i manteniment d’equipaments  
Actuacions 2019 Import (€)  
Manteniments i 
serveis 

29,675,86 €

Subministraments 5.311,59 €
37 Actuacions 108.132,80 €
Total 143.120,30 €

Activitats d’ús social i educació ambiental 
Equipaments Usuaris
20 115.156

Aparcaments Usuaris
6 142.176

Activitats  d’educació
ambiental Import (€) 
1 4.198,89

Pla d’informació 
La  Diputació  de  Barcelona  desenvolupa,  en  els  diferents  parcs  que  gestiona,
campanyes d’informació als visitants durant els caps de setmana i dies festius. 

El  2019  el  Pla  s’ha  continuat  gestionant  a  través  d’un  contracte  amb l’empresa
CIMA, i ha ocupat a 17 persones. Els punts d’informació de Mura i Sant Vicenç de
Castellet  es  gestionen  a  través  d’un  conveni  de  col·laboració  i  ocupen  a  dues
persones més.

El  personal  del  Pla  d’informació  atén  els  usuaris  dels  parcs  als  punts  i  centres
d’informació  dels  pobles:  Sant  Llorenç  Savall,  Granera,  Monistrol  de  Calders,
Talamanca,  Mura,  Rocafort,  Sant  Vicenç  de  Castellet  i  Rellinars.  També  hi  ha
informadors als principals indrets amb més presència de visitants: les Arenes, Coll
d’Estenalles, Alzina del Sal·lari, Torre de l’Àngel, Can Robert, la Mola i l’Obac.

A  més  aquest  any  el  Pla  d’informació  s’ha  complementat  amb  dos  informadors
ambientals entre setmana. La seva tasca ha estat fer el seguiment i donar informació
a escoles que visiten el parc en zones de molta freqüentació: el coll d’Estenalles i a
la zona de Can Robert-Cavall Bernat. S’ha contactat amb 43 escoles.

Pla d’informació 2019 Import (€)
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Punts i indrets atesos: 15 135.413
Informació ambiental a escoles 4.340

Sistema  de Qualitat en la gestió de l’ús públic
El parc es va certificar l’any 2007 en el sistema Qualitat turística en la gestió de l’ús
públic,  promogut  per  la  Secretaria  General  de  Turisme  i  la  Secció  espanyola
d’Europarc. El 2009 l’Instituto para la Calidad Turística Española va homologar la
norma  Q  incloent-la  a  les  normes  UNE,  i  l’any  2010  es  va  superar  la  primera
auditoria de renovació de la certificació.
El 2019 s’ha realitzat una nova auditoria de renovació, els dies 2 i 4 d’octubre, a
càrrec de l’empresa SGS ICS, havent obtingut una puntuació mitjana de 8,89.

Convenis  i  agermanaments nacionals  i  internacionals de la  Xarxa  de Parcs
Naturals

Agermanament Cévennes (Llenguadoc-Rosselló, França) – Montseny
Anualment  es  realitza  un  intercanvi  entre  els  alumnes  d’un  grup  d’escolars  de
l’institut de Florac, municipi del Parc Nacional de les Cévennes amb un institut de la
Garriga i es realitza una visita al Parc Natural del Montseny per tal que coneguin de
primera mà el territori. Aquest any els alumnes de Florac van poder assistir i visitar el
Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, i el castell de Montsoriu.

Agermanament de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i la
Xarxa  de  Parcs  i  Reserves  Italianes  (Diputació  de Barcelona-Federparchi-
Legambiente-Symbola)
‐ Participació del Parc del Garraf en el projecte LIFE “Murs de pedra seca com

adaptació al canvi climàtic”. Kick Off, Manarola (Itàlia), 11 i 12 de novembre.
‐ Reunions de la Comissió de seguiment per a la renovació i  Pla de treball  del

Agermanament  Parc del Garraf- Parc de Port Comte (Alguer). Alguer, 30 d’agost
i 15 de novembre.

Col·laboració  com  a  partner  extern  en  el  projecte  INTERREG  MED,
“EMBLEMATIC”, Muntanyes Emblemàtiques de la  mediterrània.
- Conferència  internacional.  “EMbleMatiC  ecojourneys:  developing  alternative

sustainable tourism in Mediteranean hinterland areas”. Anogia, Creta ( Grècia ), 1
i 2 d’octubre.

Conveni  de  col·laboració  de  la  Diputació  de  Barcelona  i  Obra  Cultural  de
l’Alguer
- Dia Mundial  de les Zones Humides. Alguer, 2 de febrer.
- Dia Mundial de la Poesia. Alguer, 21 de març.
- Dia de llibre i de la rosa. Alguer, 23 d’abril.
- Festes de Sant Joan en col·laboració amb el Parc de Porto Conte. Alguer, 23 de

juny.
- Jornada Algueresa a la UCE de Prada. Prada, 22 d’agost.
- Obra teatral a la UCE de Prada. Prada, 20 d’agost.
- Dos  recitals  de  Poesia  als  parcs  a  Porto  Torres,  29  d’agost  i  a  l’Alguer,  30

d’agost.

45



- Reunió de treball de les delegacions per a la preparació del Pla de treball  2020
de l’agermanament Parc del Garraf - Parc Nacional della Asinara.  Porto Torres
(Sardenya), 29 d’agost.

- Reunió de treball de les delegacions per a la preparació del pla de treball  2020
de l’agermanament Parc del Garraf - Parc de Porto Conte. Parc de Porto Conte,
30 d’agost.

- Concert de les Festes del 31 d’agost. Alguer, 31 d’agost.
- Presentació de l’exposició “Em queda la Mirada” (tribut visual a Blas de Otero).

Alguer, 31 d’agost.
- Aprovació d’addenda al conveni.
- Premi de poesia i prosa Rafael Sari. Alguer, 29 de setembre.
- Tres produccions editorials en llengua algueresa.
- Exposició del pintor alguerès  Gianni Nieddu. Vallgrassa CEA, octubre.
- Participació d’Obra Cultural en els actes de presentació del llibre “Art i Natura,

l’aposta de Vallgrassa CEA”. Barcelona, 25 d’octubre.
- Presentació del llibre “Art i Natura, l’aposta de Vallgrassa CEA”. Alguer, 15 de

novembre.
- Reunió  de  treball  conveni  intercanvi  de  les  escoles  d’hostaleria  de  Sitges  i

l’Alguer. Alguer, 15 de novembre.
- Reunió de treball de les delegacions per a la preparació del pla de treball  2020

de  l’agermanament  Parc  del  Garraf  -  Parc  de  Porto  Conte.  Alguer,  15  de
novembre.

- Celebració del Dia Internacional de les Muntanyes. Alguer, 1 de desembre
- Visita institucional de la Diputació de Barcelona al Parc Nacional Asinara i al Parc

de Porto Conte, Sardenya, 29 i 30 d’agost
- Visita de l’escola de Hostaleria de l’Alguer a l’escola de Hostaleria de Sitges. 
- Visita institucional de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de l’Alguer. 

Alguer, 30 d’agost i 15 de novembre 
- Participació institucional de l’Ajuntament de l’Alguer i Parco de Porto Conte a la 

Fira de Calella. Calella, 20 de setembre

Música als parcs 2019
Aquest any, amb la voluntat de continuar treballant per la difusió de la cultura als
espais naturals protegits que formen part de la Xarxa de Parcs Naturals i amb l’idea
d’incorporar  la  música  mediterrània  com a  una  expressió  que  pot  aprofundir  els
vincles existents entre les persones i el territori, així com entre els espais naturals
protegits de la mediterrània, s’ha dut a terme una primera experiència anomenada
“Música als parcs”. La finalitat d’aquest cicle és la de connectar aquesta disciplina
artística amb la natura, i per una altra banda, fer arribar aquest gènere musical al
públic  del  món  rural,  tot  connectant  territoris  de  cultura  mediterrània.   Atesa  la
finalitat  del  cicle,  les sessions totes elles gratuïtes, compten amb una introducció
tècnica sobre cadascun dels concerts i, d’altra banda amb una degustació i venda de
productes  de  proximitat  Parc  a  taula.  S’han  celebrat  6  concerts  als  parcs  de
Serralada de Marina (23 de març), Parc del Castell  de Montesquiu (9 juny), Parc
Natural del Montseny (6 de juliol), Parc d’Olèrdola (1 de setembre) i Parc del Foix (12
d’octubre).

Parc a taula
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El Parc a taula és un programa de desenvolupament  econòmic,  promogut per la
Diputació  de  Barcelona,  en  què  participen  diversos  restaurants,  productors,
elaboradors, viticultors i allotjaments de la Xarxa de Parcs Naturals de Barcelona.
Aquesta proposta, mitjançant la gastronomia i la viticultura de qualitat i proximitat, vol
destacar els valors naturals, culturals i paisatgístics dels nostres parcs. 

Adhesions al  programa:  S’han gestionat  les altes i  baixes al  programa. A data
31/12/2019 són 298 les empreses adherides, de les quals 28 són allotjaments, 32
cellers, 36 establiments i elaboradors, 126 productors i 76 restaurants. Del total, 8
son del Parc de la Serralada de Marina 50 són del Parc de la Serralada Litoral, 26
del Parc del  Castell de Montesquiu, 4 del Parc del Foix, 66 del Parc del Garraf, 54
del Parc del Montnegre i el Corredor, 6 del Parc d’Olèrdola, 60 del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac i 24 del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny.
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Parc de la Serralada de Marina 1 2 0 3 2 8
Parc de la Serralada Litoral 5 5 5 28 7 50
Parc del Castell de Montesquiu 5 0 6 0 15 26
Parc del Foix 1 0 0 2 1 4
Parc del Garraf 2 10 8 28 18 66
Parc del Montnegre i el Corredor 4 0 5 35 10 54
Parc d'Olèrdola 0 2 0 0 4 6
PN de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 6 13 9 17 15 60
PN i Reserva de la Biosfera del Montseny 4 0 3 13 4 24
Total 28 32 36 126 76 298

Les principals accions desenvolupades són:

‐ Xarxes socials: S’han gestionat les tres xarxes socials del programa (Facebook,
Instagram, Twitter).  S’ha obert  un perfil  a  Google  My Business,  s’ha obert  un
compte a WhatsApp Business associat  a un nou número d’atenció del Parc a
taula.

‐ Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya:  El  12/02/2019 es produeix  una reunió de treball  amb l’objectiu  de
cercar aliances.

‐ Tercer  Congrés  Català  de  la  Cuina  2019-2020:  Es  va  assistir  el  dia  28
novembre, a l’acte de cloenda del III  Congrés Català de Cuina. Es destaquen
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dues ponències: La del xef Josep Roca (Celler de Can Roca) marcant el full de
ruta del que hauria de ser el 4t Congrés Català de la Cuina; i la del Dr. Antoni
Bulbena (Universitat Autònoma de Barcelona), sobre neurogastronomia, cuina i
salut.

‐ Science & Cooking World Congress. Barcelona 2019.  S’ha participat com a
oients en el Science & Cooking World Congress, celebrat a Barcelona del 4 al 6
de març de 2019.

‐ Experiències del Parc a taula: S’ha creat i definit aquest subproducte del Parc a
taula. S’ha treballat en la identificació de 23 experiències: 8 en el Parc del Garraf,
Olèrdola i Foix; 1 en el Parc de la Serralada Marina, 4 en el Parc de la Serralada
Litoral i 10 en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Han col·laborat
en l'elaboració un total de 47 empreses del territori. Enguany se n’ha fet promoció
i difusió.

‐ Presentació, showcooking i tastet de l’espigall del Garraf. Impulsat per Node
Garraf, s’ha donat suport en l’organització d’aquest esdeveniment, que va tenir
lloc  el  18-02-2019  a  la  Sala  Auditori  de  la  Fundació  Alícia  amb l’objectiu  de
divulgar i promocionar l’espigall fora del territori del Garraf. Es va escollir per a la
celebració de l’acte el Mont San Benet on té la seva seu la Fundació Alícia.

‐ Àpats temàtics del Parc a taula: S’ha creat i definit aquest subproducte del Parc
a taula. S’ha treballat en l’organització del segon àpat temàtic, dedicat a l’espigall,
adreçat  a periodistes  i  comunicadors.  Un àpat  organitzat  pel  Parc a taula  en
col·laboració  amb  l’Escola  d'Hostaleria  de  Sitges,  l’associació  de  productors
Espigalls del Garraf i la DO Penedès. Els alumnes de l’Institut Joan Benaprès
Escola  d’Hostaleria  de Sitges han concretat  la  seva proposta culinària  en sis
plats. La DO Penedès va fer una proposta de maridatge exclusiu per a cadascú
dels plats presentats. Aquest acte forma part de les jornades de l’espigall.

‐ Col·laboració amb les jornades de l’espigall amb Node Garraf.  Campanya
espigalls del Garraf novembre 2019 - gener 2020. Proposta per unificar en un
mateix programa les diferents iniciatives que es duen a terme en el territori amb
l’objectiu de potenciar la divulgació i consum de l’espigall del Garraf.

‐ Curs  d’autocontrol  i  Curs  d’informació  als  consumidors. En  col·laboració
amb el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona s’ha ofert dos cursos
per al personal d’establiments alimentaris minoristes i de restauració. Els cursos
no s’han arribat a portar a terme per no arribar al mínim obligatori d’inscrits.

‐ App del Parc a taula: S’ha decidit la futura eliminació de l’App, a l’espera de la
nova pàgina web. Mentrestant, s’ha actualitzat el seu contingut en funció de les
noves altes, baixes i modificacions diverses.

‐ Web  del  Parc  a  taula:  S’ha  decidit  renovar  el  web  del  Parc  a  taula.  En
coordinació amb l’OTI s’ha definit l’estructura de la nova pàgina web i el disseny.

‐ Premis del Parc a taula que tenen l’objectiu de reconèixer públicament la tasca
de les empreses i entitats vinculades al programa Parc a taula que, a través de la
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seva activitat, es distingeixen per la seva contribució a la sostenibilitat dels espais
naturals de la província de Barcelona.. El lliurament de premis va tenir lloc el 3 de
juny,  a  l'Espai  Francesca  Bonnemaison.  Els  guardonats  en  aquesta  primera
edició han estat per a cadascuna de les 7 modalitats dels premis:
‐ Recuperació  de  varietats  antigues  del  Vallès  Oriental,  presentat  per

Montserrat Val Soriano, d’Assaboreix la Terra, de Cardedeu, en la categoria
de distinció a la contribució a la recerca, recuperació o promoció de races i
varietats agroalimentàries pròpies del territori (Parc Natural del Montseny).

‐ Castanya de Viladrau, presentat per Castanya de Viladrau en la distinció de
recerca, recuperació o promoció del patrimoni cultural o natural (Parc Natural
del Montseny).

‐ Formatgeria i granja de cabres ecològiques dedicada a l’ecoturisme, presentat
per  Làctics  Casanueva  -  Artelac,  de  Sant  Vicenç  de  Castellet,  per  la
contribució  i  promoció  de  la  cuina  de  proximitat  i  venda  de  productes
agroalimentaris  i  artesania de proximitat  (Parc Natural  de Sant  Llorenç del
Munt i l’Obac).

‐ Recuperació de l’oli de vera, presentat per Pere Fabrés Forn, de El Molí del
Mig, de Mura (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac).

‐ Truita d’espigalls, botifarra negra i del perol, millor plat Parc a taula, presentat
per l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels (Parc del Garraf).

‐ Viticultura sostenible ecològica i  natural a Arenys, d’Arenys de Munt, en la
distinció  per  la  imatge  i  desenvolupament  de  marca  en producte  o  servei
sostenible o saludable, presentat per Joan Munich de Celler Talcomraja (Parc
del Montnegre i el Corredor).

Base de dades de premsa i  comunicació:  S’ha treballat  en l’ampliació.  De tal
forma s’ha generat  un arxiu amb 600 contactes de periodistes i  bloggers i  altres
divulgadors del món de l’enogastronomia i el medi ambient.

Carpes del Parc a taula: S’ha fet la revisió de l’inventari i de l’estat de conservació
de les carpes del Parc a taula, i s’han substituït els faldons per uns de nous, ja que
estaven molt deteriorats.

Carta Europea de Turisme Sostenible: S’ha millorat la coordinació entre el Parc a
taula i les Cartes Europees de Turisme Sostenible del Garraf i Sant Llorenç, posant
les bases perquè la  confluència  d’objectius  sigui  més real.  Com a resultat  s’han
modificat el Reglament d’adhesió al Parc a taula i la definició de les Experiències
Parc a taula. S’ha nodrit el Pla d’Actuacions de les CETS. I participen activament en
els grups de treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc del Garraf i
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Programa Maistru Torra: El Parc a taula ha rebut la visita del programa Maistru
Torra, que té per objectiu fomentar la mobilitat dels sards a través de la realització
d'experiències de treball. Així, el Parc a taula ha comptat amb la col·laboració de la
sarda Barbara  Boi,  arquitecta  i  docent  de  professió,  amb  experiència  laboral  en
planificació  urbanística,  restauració  del  patrimoni  històric  i  dinamització
socioeconòmica.
Durant la seva estada a Barcelona la Sra. Boi ha estat tutelada per Depana, entitat
que gestiona el Parc a taula. DS’han conegut experiències de programes afins, com
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el programa Gruppo di Azione Locale GAL SGT Sole Grano Terra (GAL SGT) de les
regions sardes del Sarrabus-Gerrei, Trexenta i Campidano di Cagliari.

Receptes del Parc a taula. S’ha iniciat el recull del receptari del programa, que serà
incorporat al web del projecte.

Projecte de cuina saludable. S’ha establert les bases d’un projecte de col·laboració
amb la Fundació Alícia per incorporar el concepte de cuina saludable al Parc a taula
i, en concret, a les empreses que hi estan adherides.

Projecte “Sant Pere de Ribes, municipi saludable”. S’ha portat a terme durant
aquest 2019 diferents reunions del grup de treball format per l’ajuntament de Sant
Pere de Ribes, el Parc del Garraf, el programa Parc a taula, la Fundació Alícia i la
Universitat  Autònoma de Barcelona.  S’ha iniciat  els contactes amb establiments i
productors membres del Parc a taula i del municipi de Sant Pere de Ribes.   

Fira Alimentària.  En col·laboració amb la Xarxa de Productes de la Terra, s’han
iniciat els acords per anar conjuntament a la Fira que tindrà lloc del 20 al 23 d’abril
del  2020.  S’ha  obert  la  preinscripció  per  a expositors  a la  Fira  Alimentària  2020
bases i obert el període d’inscripcions.

Fira Àpat. Parc a taula ha disposat d’estand propi a aquesta fira professional de
l’alimentació  i  la  gastronomia  de  proximitat  i  ha  gestionat  la  participació  de  8
empreses  adherides  al  programa,  organitzant  també  diversos  tallers  i  xerrades
(Barcelona, 6, 7 i 8 d’octubre). La fira professional de l'alimentació i la gastronomia
catalana amb una participació excel·lent, i amb un espai dedicat al Parc a taula.

Viu  al  Parc.  S’ha  col·laborat  amb la  presencia  de  productes  de  proximitat  a  la
Matinal  dels  parcs del  Garraf,  d'Olèrdola  i  del  Foix  que va aplegar  prop de 250
persones (3 de novembre).

La primavera a la serralada Marina. Tres productors adherits al Parc a taula han
participat a la 4a edició de la festa “La primavera a la serralada Marina”, celebrada a
l’entorn de la masia de Can Miravitges i de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer de
Badalona;  Conreu Sereny (producte  d'horta),  Masia  Coll  d'en Canyet  (vins)  i  Ca
l'Abella (productora de mel), són els productors del Parc a taula vinculats al territori
del Parc de la Serralada de Marina que hi ha pogut exposar el seu producte i oferir
degustacions.

Música als Parcs. S’ha col·laborat en els 5 concerts organitzats als diferents parcs
en la realització i la presencia de productes de proximitat en els esdeveniments. 

Intercanvi d'alumnes de cuina de l'Alguer i l’Escola d’Hosteleria de Sitges, al
Parc del Garraf. S’està treballant en l’elaboració dels convenis que regiran l’acord. 

Participació  a  la  comissió  del  Consell  Català  de  l’Alimentació,  impulsat
per Agricultura. Generalitat de Catalunya. El Parc a taula forma part de la comissió
de Gastronomia i Territori.
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Sessió de treball per l'impuls de l'alimentació de proximitat amb Parc a taula,
que ha tingut lloc amb el cuiner Marc Ribas, al Mercat del Ninot.

Parc a taula participa a la III Trobada Creixement de l'alimentació en el marc
de Fira  ÀPAT,  celebrada  el  4  d'abril  al Mercat  del  Ninot de  Barcelona.  S’hi  va
presentar la plataforma MultipliCat per impulsar el consum del producte de proximitat
al consumidor final, que engloba diverses iniciatives i entitats.

OFICINA TÈCNICA D’ACCIÓ TERRITORIAL

Introducció

L’Oficina  Tècnica  d’Acció  Territorial  és  un  departament  que  forma  part  de  la
Gerència de Serveis d’Espais  Naturals de l’Àrea de Territori  i  Sostenibilitat  de la
Diputació  de  Barcelona.  Té dos objectius  bàsics:  el  suport  a  la  Xarxa  de  Parcs
Naturals mitjançant la gestió de les inversions i l’assessorament i suport tècnic per
al manteniment d’infraestructures i edificacions de la Xarxa de Parc Naturals i
el suport per a les propostes de gestió territorial sostenible dels  espais fluvials i
suport  als  ajuntaments  per  a  la  gestió  d’espais  fluvials,  com és el  cas del  Parc
Fluvial del Besòs.

Secció Tècnica de Projectes i Obres

Unitat d’Edificació

Projectes. Redacció / Suport a la tramitació

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
- Redacció  del  Plec de Prescripcions Tècniques del  contracte de serveis per a

assistència tècnica de suport per a la Redacció del projecte de consolidació de
coberta i paraments portants de masia de la Vall (abril de 2019).

- Memòria valorada per a la instal·lació d’una tanca davant l’edifici de la Vall (maig
2019).

- Redacció del Projecte de consolidació de coberta i paraments portants de masia
de la Vall (novembre 2019).

- Redacció  del  Projecte  d’operacions  d’aplec  i  desmuntatge  de  la  teulada  del
cobert sud-oest de la Mata (novembre 2019).

- Treballs de diagnosi, presa de dades i correcció de l’aixecament de les façanes
de l’edifici principal del Marquet de les Roques (maig 2019).

- Treballs de diagnosi i estimació de pressupost per a futures inversions a la Mata
(Juliol de 2019).

- Treballs  de  presa  de  dades  per  aixecament  de  la  Casa  Gran  de  la  Mata
(setembre 2019).

Parc del Montnegre i Corredor
- Memòria  valorada  per  a  la  col·locació  de  lluerna  a  l’ull  d’escala  al  Centre

d’Informació d’Hortsavinyà (juny 2019).
- Treballs de diagnosi i presa de dades de les instal·lacions i infraestructures de

serveis de Can Bosc (abril / juny 2019).
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Parc Natural del Montseny
- Avantprojecte de legalització i millora de l’accessibilitat al Bellver (abril 2019).
- Treballs de presa de dades i correcció de l’aixecament de la tanca exterior de la

masia de Vallforners (juny 2019).
- Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques del contracte de serveis per a la

delineació  del  projecte  d’arranjament  dels  exteriors  de  Santa  Maria  de
Tagamanent (novembre 2019).

Parc del Castell de Montesquiu
- Redacció del Projecte de cobert auxiliar al Centre de desenvolupament forestal

de La Solana (febrer 2019).
- Estudi  pels  treballs  d’instal·lació  elèctrica  i  enllumenat  al  cobert  auxiliar  del

Centre de Desenvolupament Forestal de La Solana (març 2019).
- Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació del Pla d’ús i

manteniment de la Casanova de Montesquiu (juliol de 2019).

Direcció d’obres

Parc del Garraf
- Gestió de la tramitació i  seguiment de la direcció i  direcció d’execució  de les

obres del Projecte de piscina a l’Escola de Natura de Can Grau (inici setembre
2019).

Parc del Montnegre i Corredor
- Seguiment tècnic de l’execució de les obres per a la col·locació de lluerna a l’ull

d’escala del Centre d’Informació d’Hortsavinyà (recepció: novembre 2019).

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
- Gestió  de  la  tramitació  i  seguiment  de  la  direcció  i  direcció  d’execució  dels

treballs de reparació d’humitats al  cobert principal  del  Marquet de les Roques
(recepció març de 2019).

- Gestió de la tramitació i seguiment de l’execució dels treballs per a la instal·lació
de  mecanisme  oscil·lobatent  al  Marquet  de  les  Roques  (recepció:  novembre
2019).

- Seguiment  tècnic  de  l’execució  dels  treballs  per  a  la  instal·lació  d’una  tanca
davant l’edifici de la Vall (recepció: novembre 2019).

Contractació de treballs externs / Suport a la contractació

Parc del Castell de Montesquiu
- Supervisió i informe previ al retorn garantia de la segona fase del Projecte de

rehabilitació i adequació a restaurant del paratge de la Casanova (abril 2019).
- Gestió de la tramitació i  informe d’adjudicació  del  contracte d’execució  de les

obres del Projecte de cobert auxiliar al Centre de Desenvolupament Forestal de
la Solana (desembre 2019).

- Seguiment dels treballs derivats de la contractació del Pla d’ús i manteniment de
la Casanova de Montesquiu (desembre de 2019).

Parc del Montnegre i Corredor
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- Seguiment, informe i supervisió de les reparacions prèvies al retorn de la garantia
del Projecte de consolidació estructural dels coberts annexes al pati principal i
l’edifici de la cantina de Can Bosc (abril de 2019).

Parc Natural del Montseny
- Supervisió previ al retorn de la garantia de les obres del Projecte bàsic i executiu

de restauració de l’església de Santa Maria i de consolidació i adequació de les
construccions  annexes  en el  conjunt  monumental  del  castell  del  Tagamanent
(octubre 2019).

- Gestió de la tramitació i seguiment del contracte de serveis per a la delineació del
projecte  d’arranjament  dels  exteriors  de  Santa  Maria  de  Tagamanent  (inici:
novembre 2019).

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
- Supervisió i informe previ al retorn de garantia del Projecte de consolidació de

forjats de la masoveria i coberts al Marquet de les Roques (març 2019).
- Gestió  de  la  tramitació,  seguiment  i  recepció  del  contracte  de  serveis  per  a

l’assistència tècnica de suport per a la redacció del Projecte de consolidació de
coberta i paraments portants de masia de La Vall (recepció: octubre de 2019).

- Seguiment dels treballs de tractament de tèrmits i protecció d’elements de fusta a
la masoveria i coberts del Marquet de les Roques (juny de 2019).

Altres assistències

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
- Suport tècnic, inspecció i assessorament davant incidències d’ús i manteniment

d’instal·lacions  i  materials  a  l’edifici  de  serveis  i  Punt  d’Informació  de  l’àrea
d’esplai del Pantà de Sau (novembre 2019).

Parc del Castell de Montesquiu
- Suport tècnic, inspecció i assessorament previ a intervenir a la claraboia de la

coberta del castell de Montesquiu (juny / Setembre 2019).
- Suport tècnic, inspecció i assessorament previ a la incorporació de línies de vida

a les cobertes dels edificis del parc (desembre 2019).

Parc del Montnegre i Corredor
- Suport tècnic i informe d’operacions a realitzar pel manteniment de les humitats

detectades al Centre d’Informació d’Hortsavinyà (maig 2019).

Parc Natural del Montseny
- Consulta tècnica al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en

referència a les intervencions a fer la tanca exterior de la masia de Vallfornés
(gener 2019).

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
- Suport tècnic i seguiment documental en el procediment d’atorgament de llicència

del projecte de legalització de la Muntada (maig / juny 2019).

Fora parc
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- Suport  tècnic  a  l’Oficina  Tècnica  de  Parcs  Naturals  per  a  l’atorgament  de
subvencions  particulars  en  la  línia  per  la  millora  d’habitatges  i  patrimoni
arquitectònic (HAPA) (octubre de 2019).

- Consulta tècnica a la Subdirecció de Salut Pública de les comarques centrals en
relació al disseny interior i circuits de treball del centre de recepció de carn de
caça (febrer / març 2019).

Unitat d’Infraestructures

Projectes. Redacció / Suport a la tramitació.

Parc Natural del Montseny
Elaboració de la documentació per a la licitació del  Projecte constructiu per a la
instal·lació d’una caldera de biomassa per a subministrament d’energia tèrmica a
l’alberg  rural  Casanova  de  Sant  Miquel  (Aiguafreda).  Elaboració  dels  plecs  de
clàusules administratives.

Assistència tècnica: Suport a la tramitació

Parc Natural del Montseny
Contracte menor per a l’assistència tècnica de la direcció, coordinació i legalitzacions
del  Projecte  constructiu  per  a  la  instal·lació d’una  caldera  de  biomassa  per  a
subministrament  d’energia  tèrmica  a  l’alberg  rural  Casanova  de  Sant  Miquel
(Aiguafreda).  Elaboració  dels  plecs  de  clàusules  administratives  per  a  la
contractació.

Direcció d’obres

Parc Natural del Montseny
- Execució parcial del pintat de paviment de l’aparcament de Collformic. Creació de

noves places per a ciclomotors i repintat del paviment amb acabat de sulfat fèrric.
Les condicions meteorològiques no han permès acabar de realitzar la segona
estesa de pintura per excés d’humitat en tractar-se d’una zona en obaga.

- Recepció  de  les  obres  d’execució  del  Projecte  d’ampliació  i  millora  de  l’àrea
d’aparcament del centre d’informació de Fogars de Montclús 

Altres

- Treball  de  camp  per  a  l’elaboració  de  cartografia  destinada  a  la  redacció
d’avantprojecte  de  millora  de  la  pista  de  Begues  a  Plana  Novella  (Parc  del
Garraf).

- Estudi de l’estat de les instal·lacions de biomassa dels equipaments de la Xarxa
de Parcs Naturals. A Partir de la llista dels equipaments d’ús públic s’ha realitzat
una relació de les instal·lacions, que recull les següents dades: Equipaments que
disposen  d’instal·lacions  de biomassa;  Tipus  d’  instal·lació  (caldera,  xarxa  de
calor, xarxa de calor municipal); Tipus de combustible (estella, llenya, pèl·let, mixt
de pèl·let i estella); Emmagatzematge del combustible (sitja o dipòsit integrat a la
caldera); Utilitat de les instal·lacions (ACS, calefacció); Propietat de l’equipament
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(Diba  o  altres);  Ens  gestor  (gestió  directa  de  Diba  o  mitjançant  concessió  o
conveni).

- A dia d’avui, manca determinar l’ús de les calderes en els parcs de Montesquiu i
Montseny.

Col·laboració amb la Unitat de Delineació i topografia

- Aixecament topogràfic del Camí dels Rasos de Peguera  a BV-4025 (5,2 km) al
T.M. de Fígols (en execució).

- Aixecament  topogràfic de la pista “Cal Marxa” (3,2km) al T.M. de Vallcebre.
- Elaboració d’una base de dades recopilatòria de les unitats d’obra d’un projecte

tipus de reparació i/o manteniment d’infraestructures en format TCQ, amb base
de preus actualitzada,  utilitzant  la  base d’  ITEC de març de 2019.  Inclou les
partides  executades  durant  les  actuacions  realitzades  per  la  Unitat
d’Infraestructures,  així  com  unitats  pròpies  de  les  tasques  de  reparació  i/o
manteniment susceptibles de ser executades en un futur.

Col·laboració amb la Unitat d’Autoprotecció i Mesures Correctores

(Subdirecció  d’Edificació)  i  l’OTPN  en  matèria  de  Plans  d’Emergència:
Subministrament  d’informació  dels  equipaments  per  a  la  redacció  dels  plans,
realització de simulacres i lliurament dels plans i informes realitzats per l’UAMC a
cada  parc.  Notificació  al  parc  de  les  actuacions  planificades  per  la  Unitat
d’Autoprotecció i Mesures Correctores.

Actuacions realitzades durant el 2019

Redacció de Plans d’Emergència

Parc del Castell de Montesquiu
Garatge Montesquiu. 

Parc del Garraf
Garatge de Gavà. 

Parc del Montnegre i Corredor
Garatge de Llinars. 

Parc Natural del Montseny
Garatge de Sant Celoni. 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Centre d'Informació del Coll d'Estenalles.
Oficina del Parc de La Mata.

Realització de simulacres d’emergència en els equipaments següents:

Parc del Garraf
Exercici de simulacre a l’Oficina del parc (la Pleta).
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Parc Natural del Montseny 
Exercici simulacre al Centre d’Informació de Fogars de Montclús

Informes de simulacres d’emergència realitzats en els equipaments següents:

Parc Natural del Montseny
Can Casades.
Garatge de Sant Celoni.

Parc del Castell de Montesquiu
Garatge de Montesquiu. 
Oficina del Parc Masoveria de Montesquiu.
Centre de Recursos del Castell de Montesquiu.

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Centre d’Informació del Coll d’Estenalles.

Senyalització

Actualització de la normativa de senyalització conjuntament amb el Gabinet de
Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. 

- Modificacions  formals  i  organitzatives  dels  continguts  (distribució  de logotips  i
pictogrames, justificacions textuals).

- Distribució  en  apartats  de  placa,  suports  i  variants  per  a  cadascuna  de  les
tipologies de senyals, per tal d’optimitzar l’ordenació i indexació.

- Canvis en la nomenclatura dels rètols existents (subclassificació descriptiva).
- Selecció  i  incorporació  de  novetats  a  manualitzar.  Eliminació  de  duplicitats

detectades.
- Maquetació de rètol d’inici en zones de confluència de més de 2 itineraris, fins un

màxim de 6 itineraris, amb dos tipus de formats (vertical i horitzontal), inclosos en
l’apartat “C1”.

- Unificació i ordenació de pictogrames en 7 categories:  Informatius, Equipaments
i  serveis,  Precaucions,  Prohibicions,  Fauna  i  flora,  Esports,  Recomanacions  i
serveis.

Disseny i maquetació dels plafons d’inici dels itineraris dels parcs, faristols
divulgatius  (tipus  C1  i  E2)  i  altres  rètols  amb  informació  gràfica  o  textual
complexa o adaptacions en maquetació per a introduir nous continguts.

Parc de Serralada de Marina
- B6  “Per  motius  de  conservació  i  seguretat,  està  prohibida  la  circulació  de

bicicletes per camins de menys de 3 m d’amplada”.
- C1 “Sant Corneli”.
- B6: “No és permès tallar el bruc”.
- C1 “De Canyamars al santuari del Corredor”.
- C1 “SL-C 105 Pla de Forcs”.

Parc del Castell de Montesquiu
- C1amb 2 itineraris: “Solell  de les Codines” i “Obaga de les Codines”.
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- C1 amb 5 itineraris: “PR-C 214 Serra de Bufadors”, SL-C 129 Variant del castell
de Montesquiu al “castell  de Besora”, “SL-C 130 Sant Moí”, IP “Del castell de
Montesquiu al coll dels Tres Pals”, IP “L’Obaga del Castell”.

Unitat de Delineació i Topografia

Aixecaments topogràfics

Parc Natural del Castell de Montesquiu
- Aixecament topogràfic  “La Solana” pel projecte del cobert.

Parc del Garraf
- Aixecament topogràfic de la pista de Quatre Camins a la Fassina.

Parc del Montnegre i Corredor
- Aixecament topogràfic de la “Bassa del senglar”, a Tordera.

Parc Natural del Montseny
- Aixecament topogràfic de la tanca de l’era de la masia de Vallfornés.
- Anivellació  del  conjunt del Bellver per ubicació d’escala d’emergència.
- Aixecament topogràfic del castell de Tagamanent i  estudi volumètric de terres

abocades.
- Estudi per l’afitament - georeferenciació de la finca adjacent a Fontmartina.

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
- Aixecament topogràfic del jaciment arqueològic de la Serra Llarga.
- Aixecament topogràfic de la volumetria de l’edificació de la casa gran de la Mata i

corrals.

Fora Parc (Berguedà)
- Aixecament  topogràfic de la pista “Cal Marxa (3,2km) al T.M. de Vallcebre.
- Aixecament topogràfic del camí dels Rasos de Peguera  a BV-4025 (5,2 km) al

TM de Fígols (en execució).

Altres
- Actualització  de les  fitxes  d’inventari  dels  equipaments  de  la  Xarxa  de Parcs

Naturals.
- Tasques de suport a les Unitats d’Infraestructures i Edificació de l’OTAT.
- Tasques de suport a la gestió del riu al Parc Fluvial del Besòs.

Unitat de Gestió d’Espais Fluvials

Parc Fluvial del Besòs

L’any  2019  al  Parc  Fluvial  del  Besòs,  cal  destacar  la  bona  marxa  del  Servei  de
manteniment integral del Parc Fluvial del Besòs que es duu a terme des del dia 1 d’abril
de  2015  i  que  per  les  característiques  organitzatives  i  d’eficiència  de  l’objecte  del
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contracte es considerà adient fraccionar-lo en dos lots. Les tasques a desenvolupar en
cada lot inclouen el subministrament dels mitjans materials i l’aportació dels recursos
humans  necessaris  per  a  la  realització  de  totes  les  operacions  dirigides  a  la
conservació del parc.

Així doncs, el Lot 1, adjudicat a l’empresa URBASER, SA el 9 de març de 2015,inclou
les següents tasques:
- Manteniment de la Zona d’Ús Públic.
- Manteniment de la Zona de la Desembocadura.
- Servei d’informació dels usos i gestió dels accessos de la Zona d’Ús Públic.
- Manteniment de les instal·lacions de tractament i impulsió d’aigua freàtica per al

reg.
- Programació, manteniment, neteja i desinfecció del sistema de reg de la Zona

l’Ús Públic.
- Presa  de mostres de l’aigua del sistema de reg per aspersió de la Zona d’Ús

Públic.
- Presa de mostres d’aigua i posterior anàlisi de les mateixes per a determinar la

presència del bacteri de la legionel·la.

Pel que fa al Lot 2, adjudicat a  l’empresa Corporación CLD, Servicios Urbanos de
Tratamiento de Residuos, S.L, inclou les següents tasques:
- Manteniment de les Zones Humides.
- Manteniment del recinte de l’Estació de Control de Qualitat de l’Aigua (ECQA) i

de la Sala de Bombes de les Zones Humides.
- Presa de mostres d’aigua a les Zones Humides.
- Seguiment avifaunístic i observació d’altres vertebrats.
- Recompte de densitats de larves de quironòmid i tractament amb biocida.

Val a dir que el Servei de manteniment integral del Parc Fluvial del Besòs s’adjudicà el
9 de març de 2015 amb un pressupost per a quatre anys desglossat en dos conceptes:
una part fixa, dedicada al manteniment conductiu, preventiu i normatiu i el manteniment
correctiu i de reposició, i una part variable, per al manteniment post riuades. La durada
del contracte ha finalitzat el 31 de març de 2019 fet pel qual s’ha iniciat, de mutu acord,
la primera pròrroga prevista amb una durada d’una any que finalitzarà el 31 de març de
2020 amb la opció d’una segona pròrroga. 

La Zona d’Ús Públic del Parc Fluvial del Besòs ha estat oberta durant tots els dies de
l’any 2019, llevat dels episodis d’alerta i inundació parcial (anteriorment activada sota
el nom de crisis), en els quals el Sistema d’Alerta Hidrològica del riu Besòs (SAHBE)
ha fet  tancar  el  parc.  Pel  que fa a  l’horari  d’obertura i  tancament  del  parc,  s’ha
mantingut l’horari ampliat d’ús públic del Parc Fluvial del Besòs, previst des del 14
d’abril  fins al 20 de setembre i d’acord amb el qual, el parc ha estat obert durant
aquest període des de les 8 h fins les 21 h. Cal recordar que aquesta modificació va
ser fruit d’una petició de l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet per tal de donar
resposta a l’evolució dels usos que s’adapten al calendari solar, per fer front a les
temperatures i al grau d’insolació. 

Quant a l’explotació del Sistema d’Alerta Hidrològica del riu Besòs (SAHBE), que
es duu a terme amb l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’empresa BCASA, l’any
2019 s’han activat un total de dues situacions d’inundació parcial, en les quals s’ha
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desbordat el canal central del riu. A més, s’han activat un total de 7 alertes i 17 pre-
alertes per crescuda del riu. Pel que fa al seguiment del SAHBE s’han mantingut 11
reunions tècniques entre BCASA i la Diputació de Barcelona.  

Una de les set alertes activades, correspon a l’episodi de contaminació de l’aigua del
Besòs a causa de l’explosió i incendi d’una empresa de reciclatge de dissolvents de
Montornès  del  Vallès  que  han  vessat  al  riu.  Per  aquest  motiu  i  seguint  les
recomanacions de l’ACA,  l’11 de desembre el  Parc Fluvial  del  Besòs ha tancat  els
accessos a la zona d’ús públic vuit dies per garantir-ne la seguretat dels usuaris. Val a
dir,  que han sigut uns dies molt  complicats ja que el  Parc disposa de 20 accessos
repartits al llarg de dos marges i gairebé 5 km de longitud, que es tanquen mitjançant
una tanca fàcilment penetrable. S’ha d’agrair el suport puntual que ens han donat els
dos guardes del Montseny i els treballadors del servei de manteniment integral del Parc
Fluvial del Besòs durant tot el cap de setmana.
D’altra  banda,  durant  aquest  dies  les  administracions  competents  han  realitzat  el
seguiment de la qualitat de l’aigua, de les espècies aquàtiques afectades i s’han retirat
els peixos morts per evitar, en la mesura del possible, que l’afecció es pogués estendre
a la cadena tròfica, afectant altres espècies.  A dia d’avui sembla que la situació s’ha
normalitzat, recuperant l’aigua valors d’oxigen gairebé normals.

Degut a aquest episodi i en reunions de seguiment amb BCASA, s’ha posat sobre la
taula la necessitat d’utilitzar  els  panells informatius,  actualment destinats a emetre
missatges relatius a l’estat de l’aigua del riu, per informar als usuaris sobre qualsevol
incident que tingui repercussió sobre l’àmbit del Parc Fluvial del Besòs.

El  manteniment  integral  del  Parc,  a més dels treballs  basats en el  programa anual
d’operacions rutinàries pròpies de la conservació del parc, la jardineria, el mobiliari, els
paviments,  els  elements  construïts  i  les  instal·lacions  del  parc,  preveu  els  treballs
correctius derivats d’avaries, les intervencions post riuada i  millores en punts
estratègics dirigides a augmentar la seguretat dels usuaris del Parc. 
Així doncs, les intervencions post riuada realitzades durant aquest any han suposat la
neteja de les 11 preses inflables, el canal de Maristany i la sortida de sobreeixidors
després  de  cada  episodi  amb  augment  del  nivell  de  la  làmina  d’aigua.  També  ha
suposat la reparació dels camins de servei a les zones humides i la recollida manual
dels elements plàstics i andròmines que arrossegats per l’aigua han quedat atrapats
dins  les  parcel·les  de  canyís  i  al  llarg  de  l’escullera  de  la  zona  d’ús  públic  i
desembocadura.  

S’ha realitzat un seguit d’accions per garantir la seguretat dels usuaris del Parc
com el sanejat, estabilització, reparació i pintat de tota la superfície de formigó de la
base de la torre elèctrica ubicada a la llera del marge esquerre davant de l’accés de
F. Moragas que es manté com a element de memòria històrica del Parc. 

Una altra acció que s’ha iniciat aquest 2019 és la modificació del traçat del carril
bici en l’accés de Molinet amb un doble objectiu, primer garantint un espai de pas
de qualitat i segur per gaudir del lleure i de la bicicleta i segon per facilitar el pas dels
vehicles de grans dimensions i tonatge, com els vehicles d’emergència i de neteja
d’infraestructures de sanejament, que es veuen limitats en alçada per la passera de
molinet.  Aquesta  és  la  segona  intervenció  de  modificació  de  traçat  en  un  punt
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estratègic i s’ha realitzat seguint les mateixes directrius que a Can Peixauet després
de la bona acollida manifestada pels usuaris.  
Darrera aquestes millores hi  ha una sèrie  d’accions encaminades  al  seguiment  i
l’observació de l’ús que en fan tant del traçat del carril bici com dels punts d’accés.
Val a dir, que els punts d’accés són indrets on es produeixen encreuaments entre les
persones que accedeixen al parc a peu o en bicicleta i els que ja hi son. L’any 2018
es van comptabilitzar 10 accidents mentre que el 2019 se n’han comptabilitzat 7 més
dues intervencions de l’ambulància per indisposicions.  

També  s’han  realitzat  dos  ponts  de  fusta per  sobre  els  sobreeixidors  dels
col·lectors ubicats als PK 400 i PK 1.650 del marge esquerre al TM de Sant Adrià de
Besòs, amb la finalitat de donar continuïtat a la superfície de gespa i evitar que les
persones i gossos hagin de creuar pel vial asfaltat. Un altre requeriment dels usuaris
és disposar de punt d’estada, per això s’ha fet una prova pilot a la zona de gespa de
l’accés de Torrassa disposant dos daus de formigó que actualment utilitza la gent
per descansar.

Pel  que  fa  al  manteniment  de  la  superfície  de  vial  asfaltat,  s’han  reparat  les
esquerdes  entre  el  paviment  asfàltic i  els  bordons  del  parc  que  trenquen
l’aglomerant reduint-ne la seva estabilitat amb l’aparició de la vegetació. 

Pel que fa als esvorancs existents des de la tardor del 2015, s’ha fet el seguiment
de l’evolució i trasllat de les condicions del risc en la seguretat dels usuaris a les
administracions competents (titular del domini públic hidràulic i àmbit municipal). El
desembre  de  2019  i  després  de  l’acord  al  que  es  va  arribar  a  la  Comissió  de
Seguiment del Parc Fluvial del Besòs, es va fer un nou informe actualitzat de l’estat
dels  esvorancs  després  de  l’últim  episodi  de  pluges  que  va  augmentar  l’àmbit
d’afectació i  es va trametre a l’ACA,  a l’Ajuntament  de Sant  Adrià  de Besòs i  a
ENAGAS. 

Tanmateix s’ha fet el seguiment i la coordinació de les  obres d’urbanització del
passeig  de  la  Salzereda  de  Santa  Coloma  de  Gramenet fase  II  entorn  als
accessos de Pallaresa i Can Peixauet que s’allargaran fins el 2020-21.

S’han traslladat les incidències al servei de manteniment de l’interceptor i neteja dels
sobreeixidors  per  tal  que  vetllin  pel  manteniment  de  les  tapes  de  registre  de
clavegueram ubicades al llarg del marge esquerre de la zona d’ús públic i s’eliminin
les  restes  de  residus  que  aboquen  els  sobreeixidors.  Tanmateix  s’ha  fet  el
seguiment de totes les actuacions periòdiques de neteja programades, efectuades
per Hidrojet,  SA i  Lisant,  a l’interceptor al  seu pas pels municipis  de Montcada i
Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. 
S’han seguit impulsant les millores introduïdes l’any anterior, en el tram final de
la desembocadura, per mantenir l’espai com a zona de refugi i aturada de la fauna.
Les intervencions  d’enguany  han suposat  el  manteniment  de la  tanca instal·lada
l’any passat per dificultar el pas continuat de persones i gossos a la zona restringida
i la plantació de l’espècie Rosa agrestis entorn a la tanca, amb la voluntat de que la
tanca sigui  vandalitzada amb menys  freqüència.  També s’ha  seguit  mantenint  el
canal d’aigües realitzat des de la presa 11 fins a l’alçada de l’accés de Maristany per
reduir l’activitat de cruising promoguda a través de les xarxes socials en el tram final
de la zona d’ús públic. 
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S’ha  efectuat  la  recollida  i  anàlisi  periòdica  de  mostres  d’aigua  de  les  60
parcel·les  d’aiguamolls  construïts  (wetlands),  que  reben  l’aigua  de  l’EDAR  de
Montcada  i  Reixac  impulsada  per  unes  bombes,  per  valorar-ne  les  eficiències
químiques  de  depuració.  L’analítica  d’aquestes  mostres  les  realitza  el  Servei  de
Laboratori de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

En compliment del Pla d’autocontrol per a la prevenció de la legionel·losi aplicat
a les instal·lacions de reg per aspersió amb aigua freàtica del Parc, l’any 2019 s’ha
realitzat la presa de mostres i les anàlisis exigides per la normativa, entre d’altres. 

Pel que fa al seguiment avifaunístic, s’ha realitzat el seguiment faunístic mitjançant
la realització de censos ornitològics en transectes lineals quinzenals. Al llarg de 2019
s’han superat les 150 espècies d’ocells observades al parc i, fins i tot, s’han vist 5
espècies aturades noves, tot i el bon mostreig realitzat els darrers anys: el morell
xocolater (Aythya nyroca), que és un ànec considerat proper a l’amenaça per la Unió
Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), el xibec (Netta ruffina), que a
Catalunya és un ànec de distribució localitzada, el cucut reial (Clamator glandarius),
que és una espècie de distribució localitzada i  en regressió a Catalunya, el picot
garser  petit  (Dendrocopos  minor),  que  és  un  ocell  típic  del  bosc  de  ribera,  i  el
papamosques de collar (Ficedula albicollis), una espècie pròpia de l’est d’Europa i
considerada raresa a nivell estatal, de la qual hi va haver una petita invasió a l’abril a
Catalunya i se’n van observar 3 individus al Parc. Una de les raons d’aquesta xifra
excepcional d’espècies noves la trobem en la migració primaveral de 2019, que ha
estat excepcional i s’han produït diverses observacions remarcables. Però també hi
tenen a veure el propi dinamisme dels espais fluvials i de les poblacions d’ocells.
 
S’han  organitzat  dues  jornades  d’anellament  científic al  arc,  amb l’objectiu  de
mostrar la gran diversitat i quantitat d'ocells que s'aturen durant les migracions als
canyissars, herbassars així com a la llera del riu, donant a conèixer les espècies més
representatives que podem trobar al tram final del riu Besòs. Aquesta activitat s’ha
desenvolupat  al  setembre,  un  mes  molt  interessants  per  anellar  espècies  que
marxen cap a les zones d’hibernada d’Àfrica. Els anellaments d’ocells realitzats han
assolit unes xifres d’ocells anellats remarcables, que posen de manifest el gran valor
del Pparc com a zona de repòs i alimentació d’espècies de passeriformes migratoris.
Per exemple, s’ha obtingut altre cop un bon nombre de captures de 16 espècies
pròpies de canyissar a les parcel·les d’enfront de la depuradora de Montcada, amb
17  boscarles  de  canyar (Acrocephalus  scirpaceus),  11  rossinyol  bord (Cettia
cetti),  6  mallarengues  blaves (Cyanistes  caeruleus),  5  mosquiter  de  passa
(Phylloscopus trochilus),  4  blauets (Alcedo atthis), entre un total de 16 espècies.
Probablement, l’observació més valuosa des del punt de vista ornitològic ha estat la
constatació de la hivernada per primera vegada al Parc de la merla d’aigua (Cinclus
cinclus),  una espècie més pròpia de cursos fluvials alts,  segurament gràcies a la
influència de l’aigua del Rec Comtal.
Altres  espècies  remarcables  vistes  al  parc  han  sigut  els  3  exemplars  de
papamosques  de  collar  (Ficedula  albicollis),  una  espècie  considerada  rara  a  la
península Ibèrica, el mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) o l’hortolà (Emberiza
hortulana). Pel que fa als aquàtics cal destacar el morell xocolater (Aythya nyroca),
una espècie  molt  escassa a Catalunya i  amenaçada a nivell  mundial  i  també la
gamba roja vulgar  (Fulica  atra).   També destacar  la  reproducció  amb èxit  d’una
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parella de roquerols (Ptyonoprogne rupestres) amb tres polls que han arribat a volar,
l’observació d’un flamenc jove (Phoenicopterus roseus)  i  tres exemplars de cucut
(Cuculus canorus).
El vessament de dissolvent al riu durant un incendi d’una planta de reciclatge de
dissolvents i residus industrials a Montornès del Vallès, el qual va tenir lloc l'11 de
desembre, ha provocat una mortalitat important de peixos al Parc que es va acabar
traduint,  també,  en un menor  nombre respecte  l’hivern  2018/19 de corbs marins
grossos  (Phalacrocorax  carbo)  i  cabussets  (Tachybaptus  ruficollis),  ambdues
espècies piscívores.

Aquest any no hi ha hagut brot de botulisme i per tant s’han pogut veure desenes
d’ànecs collverd (Anas platyrhynchos), especialment a Santa Coloma de Gramenet
i Sant Adrià de Besòs. 

Pel  que  fa  al  control  de  la  població  de  quironòmids,  durant  l’any  2019  s’ha
realitzat  un  total  de  quatre  campanyes  de recomptes  larvals  que  han comportat
l’aplicació  d’un  tractament  larvicida  el  mes  de juny.  Val  a  dir  que el  nombre  de
recomptes i la quantitat de tractaments és el mateix que l’any 2018.

Pel que fa a l’ús públic, s’ha fet un total de 49 informes de resposta a iniciatives
d’activitats entre  les  quals  cal  destacar  les  activitats  de  responsabilitat  social
corporativa de grans empreses que han escollit el riu Besòs per donar a conèixer els
problemes de l’ús inadequat dels recursos naturals. Enguany han sigut quatre les
activitats de responsabilitat social corporativa realitzades al Parc, previstes dins els
programades  anuals  dels  departaments  de  sostenibilitat  d’empreses  com  HP,
Danone..., que conjuntament amb els tècnics d’aquesta oficina han organitzant una
recollida  de  deixalles  i  plàstics  dirigida  als  seus  treballadors  amb  l’objectiu  de
contribuir a la reducció d’aquestes deixalles que acaben al mar. Les 50 persones
voluntàries  van  recollir  33,8  kg  de  plàstic  i   385,53  kg  de  rebuig  provinent  dels
sobreeixidors dels col·lectors en un sol matí. 

Pel que fa a les activitats culturals, les festes majors dels municipis riberencs com la
festa de La Mercè de Barcelona o les festes majors de Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet, organitzades a la llera del riu han tingut una gran afluència de
públic que ha gaudit de les activitats organitzades. També el dia del poble gitano en
el que es commemora l’arribada del poble gitano a Catalunya i el reconeixement a
les  aportacions  a  la  cultura  i  a  la  història  del  país.   Pel  que  fa  a  les  activitats
esportives  les  curses  són  les  activitats  esportives  més  nombroses,  seguides  de
caminades i les bicicletades com la XVII Bicicletada popular pels camins fluvials del
Besòs organitzada pel Consorci Besòs-Tordera o les bicicletades escolars. Cal fer
esment a les activitats educatives que donen suport als tallers de fauna invertebrada
aquàtica al riu Besòs organitzats pel Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i
Ciències  Ambientals  de  la  Universitat  de  Barcelona  que  donen  a  conèixer
l’ecosistema fluvial a les escoles dels barris amb el projecte de ciència ciutadana.

També  s’han  tramès  15  informes  tècnics responent  a  peticions  d’altres
administracions  com  Ajuntaments,  Consorcis,  AMB,  Direcció  General  de  Policia,
empreses privades així com a títol propi. 
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Pel que fa a comunicació i difusió relacionada amb el Parc, durant l’any 2018 es
manté actualitzat el contingut de la pàgina web del Parc Fluvial del Besòs. Es pot
consultar a:  https://parcs.diba.cat/web/fluvial/el-parc-fluvial. A més de la informació
pròpia del Parc, en aquesta plana web es fa difusió de la gestió i dels seus valors
lúdics, paisatgístics i ambientals. A l’espai del parc en l’Informatiu dels Parc s’hi ha
publicat de 31 notícies categoritzades com a Parc Fluvial. S’han publicat 33 posts al
Facebook Parc Fluvial durant 2019 i a Twitter, fent cerca pel hashtag #ParcFluvial,
s’han emès 11 tuits directes.

El total de seguidors del Facebook del Parc Fluvial durant el 2019 s'ha incrementat
respecte el 2018 amb un total de 1079 seguidors, 249 més que l’any anterior. A dia
d’avui tenim 1085 persones que han visitat la pàgina. També s’ha donat resposta a
quatre qüestions formulades pels usuaris a través de la bústia de la xarxa de parcs. 

La pàgina web del Parc Fluvial del Besòs s’ha visitat 18.429 vegades i s’ha consultat
15.478 pàgines dins la web durant aquest any 2019. 

Cal destacar l’esforç que s’està fent per part de totes les administracions de l’àmbit
del riu Besòs, per mantenir el “Pla de gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs”,
amb  el  suport  i  la  col·laboració  dels  tècnics  d’aquesta  Oficina  Tècnica  d’Acció
Territorial. Aquest Pla, s’ha desenvolupat per encàrrec de la Comissió de Seguiment
del Parc Fluvial del Besòs i té l’objectiu d’unificar el Pla d’usos, el Pla d’explotació i
manteniment  i  el  Pla  d’emergència  actualment  vigents  i  a  través  dels  quals  la
Diputació de Barcelona gestiona el Parc Fluvial  del Besòs. Gràcies a la taula de
treball iniciada és molt més fàcil tractar temes referents a projectes vinculats a l’eix
Besòs que tenen repercussió en l’àmbit del Parc Fluvial del Besòs i en la gestió del
seu manteniment com el Refugi de biodiversitat, la urbanització del passeig de la
Salzereda i del passeig de la Rambleta, el soterrament de la línia R2 al seu pas per
Montcada i Reixac o l’encamisat del col·lector interceptor al marge dret del riu.  
D’altra banda se segueix treballant per tal que els plans d’autoprotecció municipals
redactats,  on es  defineixen  les mesures d’autoprotecció  i  els  mitjans personals  i
materials necessaris per afrontar situacions de risc i d’emergència a les empreses,
entitats i organismes, que poden resultar afectats per situacions de risc, així com a
les activitats, centres i instal·lacions que poden generar aquestes situacions de risc,
s’acabin aprovant per part dels Ajuntaments que resten, tal i com ho ha fet Montcada
i Reixac. 

Malauradament  aquest  2019 ens ha fet  viure un episodi  trist  en el  que s’ha vist
involucrat un nadó que els Mossos d’Esquadra van estar buscant durant tres dies al
tram comprès  entre  Sant  Pere  i  Torrassa  després  que  el  seu pare  el  llancés  a
l’aigua. Tres dies en els quals el personal tècnic de la Unitat d’Espais Fluvials, el
personal del Servei de Manteniment del Parc, el d’informació i gestió dels usos del
Parc, els tècnics de BCASA, l’Ajuntament, la Policia Local i  Protecció Civil de Sant
Adrià  de  Besòs,  entre  d’altres  van  col·laborar  amb  els  Mossos  d’Esquadra.  Els
tècnics d’aquesta oficina van estar en contacte dia i nit amb l’Autoritat per coordinar
les tasques i actuacions diàries a realitzar segons les observacions i necessitats dels
mossos. Mesos més tard, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va fer un acte de
reconeixement als participants en el dispositiu de recerca del nadó en el qual hi vam
ser convidats.
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Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial

L'Oficina  Tècnica  de  Planificació  i  Anàlisi  Territorial  (OTPAT)  té  com a  objectiu
central donar suport als municipis, i a la mateixa corporació, en matèria d'ordenació i
gestió territorial,  mitjançant l'anàlisi  i  valoració dels espais lliures i  l'elaboració de
propostes de planificació. L'assoliment d'aquest objectiu s’ha portat a terme durant el
2019 a través del desenvolupament de següents línies bàsiques d’actuació:

- Suport als municipis de la província de Barcelona en els àmbits de la planificació i
conservació dels espais lliures,  i  de la  conservació,  restauració i/o millora del
patrimoni natural, mitjançant el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019.

- Actualització i millora, en el marc del projecte SITxell, d’informació territorial per al
coneixement i la posada en valor dels espais lliures.

- Participació en iniciatives per incrementar el  coneixement,  fomentar el  debat i
impulsar la difusió en relació amb l'interès dels espais lliures i la seva importància
per a la qualitat de vida de les persones.

- Elaboració de propostes de planificació. Correspon tant a iniciatives pròpies de
l’Àrea  d’Infraestructures  i  Espais  Naturals  (revisió  de  plans  de  protecció  dels
espais naturals protegits) com de caire municipal.

- Com a novetat, i  amb la finalitat de millorar en l’objectiu central de suport als
municipis, i per tal d’aprofitar l’anàlisi realitzat a través dels informes dels sòls no
urbanitzables  -els  espais  lliures de  la  província  de  Barcelona-,  l’OTPAT  ha
encetat dues noves línies d’actuació. Per una banda l’elaboració i redacció de
projectes de conservació als espais lliures dels municipis, i per l’altra, la posterior
execució  dels  projectes  redactats.  I  això  s’ha  vehiculat  incloent  aquestes
actuacions  com dos  nous  recursos  al  Catàleg  de Serveis  de  la  Diputació  de
Barcelona:

- Conservació, restauració i millora del patrimoni natural (recurs tècnic, codi
19057).

- Execució de projectes de millora del patrimoni natural (recurs econòmic,
codi 19112).

En  aquesta  memòria  es  recullen  també  altres  activitats  pròpies  de  l’OTPAT
relacionades  amb  el  suport  a  la  Gerència  de  Serveis  d’Espais  Naturals  en  la
planificació i gestió dels espais naturals protegits, la coordinació amb el Departament
de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya  en  matèria  d’espais
naturals  i  conservació  de la  biodiversitat  i  el  patrimoni  natural,  la  participació  en
activitats  de  difusió,   transferència  i  intercanvi  de  coneixement  expert  i  la
col·laboració en projectes diversos i d’àmbit europeu.
Així mateix, s’hi inclou l’estat d’execució dels projectes que es desenvolupen en el
marc del  Conveni  de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i  la  Fundació
Bancària  “la  Caixa”,  signat  el  maig  de  2018  per  un  període  de  dos  anys,  amb
l’objectiu de desenvolupar actuacions de conservació de la biodiversitat als espais
naturals  gestionats  per  la  Diputació  de  Barcelona  i  per  l’establiment  de  la
infraestructura verda a la Província de Barcelona.
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Per  tal  de  desenvolupar  més  eficientment  i  estructurada  algunes  de  les  línies
d’actuació de l’OTPAT, aquesta es dota el 2019 d’una nova Unitat d’Anàlisi Territorial
i SIG. 

Suport  als  municipis  de  la  província  mitjançant  el  Catàleg  de  la  Xarxa  de
Governs  Locals  2019  per  a  la  conservació  i  millora  del  patrimoni  natural,
l’ordenació  del  sòl  no  urbanitzable  i  l'establiment  d'infraestructures  verdes
locals.

El desenvolupament d’aquesta línia s’ha dut a terme essencialment amb l’oferta al
Catàleg de serveis dels recursos tècnics “Informe dels espais lliures per a processos
de  planificació  urbanística  i  sectorial”  (codi  19153)  i   “Conservació,  restauració  i
millora  del  patrimoni  natural”  (codi  19057)  i  el  recurs  econòmic  “Execució  de
projectes de millora del patrimoni natural” (codi 19112). El primer recurs es ve oferint
al Catàleg des de l’any 2012, però els altres dos s’ofereixen per primera vegada
aquest any 2019. 
El recurs “Informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i
sectorial”  es troba integrat al  Programa d’anàlisi  i  planificació territorial  de sòl no
urbanitzable. Aquest  informe  es  fa  en  base  a  la  informació  pluridisciplinària  de
descripció  i  valoració  del  medi  natural,  que  incorpora  conceptes  de  serveis
ecosistèmics i infraestructura verda i que s’emmarquen en el Sistema d'Informació
Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la província de Barcelona (www.sitxell.eu).
És  una  informació  útil  per  incorporar  en  projectes  de  revisió  del  planejament
urbanístic municipal, de planejament especial i de planificació d'aspectes sectorials
de sòl no urbanitzable, competències dels governs locals. 
L’any  2019  s’ha  rebut  un  total  de  10  sol·licituds.  D’aquestes,  tres  han  estat
desestimades per no ajustar-se a l’objecte del recurs i una ha estat revocada per
l’ens peticionari un cop produït el canvi en el govern municipal. 
De les sis assistències aprovades, cinc han estat finalitzades l’any 2019:

- Vallbona  d’Anoia  –  Diagnosi  dels  espais  lliures  en  relació  amb  l’espècie
invasora Cylindropuntia pallida.

- Ullastrell – Diagnosi per a la protecció de la riera de Gaià.
- Sant Pere Sallavinera – Informe dels espais lliures del terme municipal per

incorporar-lo a l'avanç del POUM de Sant Pere Sallavinera. 
- Consell Comarcal del Baix Llobregat – Diagnosi dels espais lliures per a la

revisió i actualització del Pla Director de les Muntanyes del Baix.
- Tagamanent  –  Diagnosi  dels  espais  lliures  per  a  la  millora  de  l’espai

connector del meandre la Torre de Tagamanent.

Una es preveu finalitzar-la dins del primer trimestre de 2020:
- Consell  Comarcal  de l’Alt  Penedès – Diagnosi  dels  espais  lliures  per  a la

millora ambiental del camí del Riu.

A banda, a principis d’aquest any 2019 s’ha finalitzat una assistència del Catàleg de
serveis de 2018:

- Sant Mateu de Bages – Informe dels espais lliures del TM de Sant Mateu de
Bages.

Pel que fa al recurs de “Conservació, restauració i millora del patrimoni natural” (codi
19057) consistent en la redacció d’un projecte executiu l’any 2019 es van rebre un
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total de 17 sol·licituds de les quals 10 no complien els requisits per demanar aquesta
assistència. Les 7 peticions restants es van valorar favorablement, però 3 no es van
poder atendre i es van haver de desestimar per insuficiència de recursos. Així es van
poder estimar 4 assistències, i durant el 2019 es va poder lliurar 3 projectes:

- Millora  de  la  connectivitat  ecològica  entre  els  parcs  del  Montseny  i  el
Montnegre, millora del bosc de ribera a la Tordera al municipi de Sant Celoni.

- Millora del patrimoni natural al municipi de L’Estany.
- Millora dels accessos al jaciment paleontològic de Fumanya Nord al municipi

de Vallcebre.

En aquests moments s’està acabant de redactar i es lliurarà abans del 15 de febrer
de 2020 el projecte:

- Millora de la qualitat de l’hàbitat de la pineda de pinassa de Castelltallat al
municipi de Sant Mateu de Bages.

I quan al recurs “Execució de projectes de millora del patrimoni natural” (codi 19112)
consistent  en  l’execució  d’un  projecte  executiu,  l’any  2019  es  van  rebre  14
sol·licituds 11 de les quals  es van haver  de desestimar per  incompliment  de les
condicions  de sol·licitud  del  recurs.  Així,  es  van estimar  3  assistències  que van
començar a executar-se el mes de novembre i que tenen prevista la seva finalització
durant el primer trimestre del 2020:

- Projecte de millora de l’hàbitat forestal dels ratpenats cavernícoles al bosc de
Can Palomeres al municipi de Malgrat de Mar.

- Projecte de museïtzació dels forns de calç d’en Farreras al Fondo de Can
Prunera al municipi de Vallirana.

- Projecte  de  creació  d’itineraris  a  l’entorn  natural  de  l’embassament  de  la
Baells  al  terme  municipal  de  Cercs,  sol·licitat  pel  Consell  Comarcal  del
Berguedà.

Els recursos oferts a través del  Catàleg de serveis estan inclosos al  Sistema de
millora contínua dels serveis públics. Per aquest motiu, la gestió de les assistències
ha estat objecte, durant el mes de novembre, de la cinquena auditoria de seguiment
de  la  certificació  AENOR  que  acredita  que  el  Catàleg  de  serveis  compleix  els
estàndards de qualitat de la Norma UNE 93200:2008 de Cartes de serveis. Per al
conjunt de recursos que gestiona la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, l’informe
resultant conclou que hi ha un adequat seguiment dels recursos.
Si s’observen les valoracions de l’informe fetes pels ens locals a través de l’enquesta
de  satisfacció,  es  percep  l’alt  nivell  de  satisfacció  del  producte  que  es  lliura:  la
valoració  dels  diferents  atributs  (ajust  necessitats,  qualitat  producte,  atenció
personalitzada, competència professional, simplicitat administrativa) se situa entre el
7 i el 10 i la mitjana global és de 8,40.

Actualització i millora, en el marc del projecte SITxell, d’informació territorial
per al coneixement i la posada en valor dels espais lliures.
Prenent  en  consideració  que  la  cartografia  d’hàbitats  més  actualitzada  per  a  la
província de Barcelona és de l’any 2013, i que aquesta cartografia és essencial per
generar més coneixements i valoracions sobre biodiversitat,  processos ecològics i
serveis ecosistèmics, calia destinar esforços en la revisió d’aquesta cartografia.
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És  per  aquests  motius  que  s’ha  adjudicat  a  la  Fundació  Bosch  i  Gimpera  la
compilació,  en tres  anys,  del  mapa d’hàbitats  de la  província  de Barcelona més
l’àmbit del Parc Natural del Montseny que pertany a la província de Girona. 

Participació en iniciatives per incrementar el coneixement, fomentar el debat i
impulsar  la  difusió  en  relació  amb  l'interès  dels  espais  lliures  i  la  seva
importància per a la qualitat de vida de les persones.
Per  tal  de  seguir  fent  difusió  sobre  l’interès  dels  espais  lliures  i  els  serveis  que
ofereixen per a sostenir el benestar de les persones, el primer trimestre de l’any s’ha
dut  a  terme la  3a  edició  del  curs  semi-presencial  “Eines  per  a  la  Gestió  de  la
Infraestructura  Verda  Local”,  adreçat  a  comandaments  i  tècnics  vinculats  a  la
planificació i la gestió territorial a escala local. Aquest curs, que s’ha impartit emprant
noves  TIC  aplicades  a  l’educació,  té  com  a  principals  objectius  descriure  els
beneficis que comporten els serveis ecosistèmics  per a les persones i els fonaments
de  la  infraestructura  verda  i  aprofundir  en  la  temàtica  per  a  la  capacitació  dels
participants  en  el  desenvolupament  de  propostes  d’infraestructura  verda  local  i
d’accions  principals  a  desplegar  en  els  seus  corresponents  àmbits  territorials.
Aquesta tercera edició va introduir algunes millores a resultes de l’avaluació de la
segona edició i  es va incorporar una 4a sessió presencial  per a desenvolupar  el
treball individual a l’aula, donant així l’oportunitat de resoldre dubtes i compartir-los
entre  tots  els  participants.  També es  va  poder  comptar  amb la  col·laboració  de
l’ICTA i el CREAF per aprofundir en coneixements sobre els serveis ecosistèmics i
les solucions basades en la natura. Al curs van haver 12 participants.
També cal remarcar la participació en el Projecte d’Indicadors locals ODS (Objectius
de  Desenvolupament  Sostenible)  del  PEMB  (Pla  Estratègic  Metropolità  de
Barcelona). Aquest projecte tenia com a objectiu elaborar una bateria d’indicadors
d’avaluació  dels  ODS per  a  que  el  món  local  (ajuntaments,  consells  comarcals,
entitats, empreses, etc.) la pugui fer servir per a fer el seguiment de la progressió
dels ODS al seu territori. Aquest projecte es va desenvolupar de forma participativa i
col·laborativa,  amb 45 participants triats seguint  l’esquema de la quàdruple hèlix:
acadèmia, empreses, administració pública i 3r sector. L’OTPAT es va incorporar al
subgrup Planeta un cop el projecte ja estava a la meitat del seu recorregut.
Dintre de la línia de difusió també cal esmentar la participació de l’OTPAT en l’acció
formativa  Verd  urbà  i  adaptació  al  canvi  climàtic organitzada  per  l’Àrea  d’Acció
Climàtica. Es va intervenir en la 3a sessió, el 18 de juny, per exposar el suport que
dona la Diputació de Barcelona al voltant d’aquesta temàtica.
L’any 2018 es va arribar a un acord amb l’Observatori del Paisatge de Catalunya per
poder  compartir  amb  la  ciutadania  el  gran  volum  de  fotografies  de  paisatges
generades en els treballs d’elaboració dels informes dels espais lliures sol·licitats a
través del Catàleg de serveis. En aquest sentit, durant el 2019 s’ha fet una remesa
d’unes 200 fotografies per incorporar a l’arxiu d’imatges de l’Observatori. 

Finalment, es continua treballant en la nova web integrada al gestor de continguts de
la  Diputació  de Barcelona,  per  a  difondre de forma clara  i  senzilla  la  informació
actualitzada relativa als serveis ecosistèmics i la infraestructura verda.  Es preveu
enllestir els continguts d’aquesta nova web durant l’any 2020. No obstant, encara
enguany,  en  l’àmbit  del  subministrament  públic  d’informació  cartogràfica  i  de  la
difusió  del  projecte  SITxell,  el  web  institucional  (www.sitxell.eu)  i  el  servidor  de
mapes SITMUN continuen essent instruments clau un any més. Des dels diferents
canals  de  distribució  s’han  realitzat  1099  descàrregues  de  cartografia  digital,  el
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5,28% referent als límits dels parcs i el 94,72% a la cartografia del SITxell. A banda
de  les  descàrregues  de  cartografia  digital  també  es  disposa  dels  accessos  als
Geoserveis WMS, tant dels límits dels parcs com del SITXELL, que durant el 2019
van ser consultats 4.266.139 vegades.

Elaboració de propostes de planificació
La Unitat de Planificació del Territori té la finalitat de desenvolupar aquesta línia de
treball de l'OTPAT.

Des d'aquesta Unitat s'han continuat al llarg del 2019 diversos projectes relacionats
amb l’elaboració i revisió d’instruments de planificació de diversos espais de la Xarxa
de  Parcs  Naturals  de  la  Diputació  de  Barcelona  i  d’ordenació  d’espais  naturals
protegits.
 
Pel que fa a la proposta d’ampliació del Parc Natural del Montseny, s’ha iniciat la
seva tramitació. Un cop acabat el període d’informació pública i d’audiència a les
administracions i ens locals, s’han valorat les al·legacions i informes rebuts, s’han
preparat les propostes de resposta i s’han realitzat les modificacions corresponents a
les al·legacions i informes estimats. En aquests moments està en tràmit ambiental a
l’òrgan competent en la matèria.

L'equip tècnic de la Unitat de Planificació del Territori forma part dels dos grups de
treball conjunt amb els tècnics de la Generalitat de Catalunya, creats al 2016 per a
realitzar dues propostes de planificació:  Modificació de l'àmbit de l'Espai d'Interès
Natural del Montnegre i el Corredor i  Modificació del Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, per tal d’ajustar el Pla
especial del Parc de la Serralada de Litoral al nou àmbit ampliat. S’ha modificat la
documentació tenint en compte les sessions informatives adreçades preferentment
als propietaris i persones més implicades en els corresponents àmbits d’ampliació i
les  aportacions  dels  Ajuntaments  i  s’ha  preparat  la  documentació  ambiental  i  la
documentació  de  participació.  Finalment,  amb tota  la  documentació  actualitzada,
s’ha  realitzat  la  tramesa  a  la  Generalitat  per  a  iniciar  els  tràmits.  En  aquests
moments ambudes propostes estan pendents de l’inici de la tramitació ambiental i
posterior període d’informació pública i d’audiència.

S’han iniciat els treballs de recerca i anàlisi per a incorporar terrenys del municipi de
Sant Fost de Campsentelles al Parc de la Serralada de Marina. En aquest sentit,
s’han  fet  els  primers  contactes  amb  Serveis  Territorials  d'Urbanisme  de  la
Generalitat  de Catalunya i  d’altra banda amb els tècnics de l’ajuntament de Sant
Fost de Campsentelles i s’ha fet una primera proposta d’equip de treball i és a punt
d’iniciar el seu funcionament.

El conjunt de propostes esmentades, en la mesura que faciliten l’establiment d’un
model  territorial  equilibrat  i  sostenible,  s’han  dut  a  terme en  coordinació  amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb el que la
Diputació de Barcelona manté signat des de 2014 un conveni marc de col·laboració,
del  qual  es deriven els plans específics de treball  i  que durant  el  2016 ha estat
ampliat.  Aquest  pla  específic  de  treball,  actualment  en  revisió,  més  enllà  de  la
col·laboració en els projectes ja indicats, inclou també una coordinació genèrica i
continuada en tot allò que fa referència a espais naturals i a la conservació de la
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biodiversitat i del patrimoni natural. Al llarg de l’any 2019, la cooperació ha permès
continuar compartint i difonent la informació i el coneixement adquirit a l’OTPAT pel
que fa a la identificació i cartografia de serveis ecosistèmics i a l’establiment de la
infraestructura  verda,  a  més  de  promoure  la  participació  en  projectes  i  jornades
conjunts.

Suport a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
En el camp de la gestió dels espais naturals, l’OTPAT ha col·laborat en el marc de
l’estratègia  de  conservació  de  la  Xarxa  de  Parcs  Naturals  de  la  Diputació  de
Barcelona amb l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals (OTPN), participant amb recursos
tecnològics  i  humans  en  la  coordinació  i  suport  al  seguiment  de  convenis  i  la
contractació de treballs externs. Les actuacions concretes es detallen més endavant
agrupant-les per temàtica. 
Els tècnics de l’OTPAT i de l’OTPN han impulsat la Comissió de conservació del
patrimoni  natural  de  la  Xarxa  de  Parcs  Naturals  de  la  Diputació  de  Barcelona.
L’objectiu  genèric  principal,  és  resoldre  transversalment  i  de  forma  col·legiada,
temàtiques  de  conservació  del  patrimoni  natural.  La  comissió  està  orientada  a:
facilitar  la  compartició  d’informació  tècnica  rellevant  per  a  la  XPN;  identificar
necessitats  i  problemes,  fer-ne  la  diagnosi  i  proposar  solucions;  i,  vehicular
demandes  externes  d’ampli  abast.  Els  membres  usuals  són  els  tècnics  de
conservació de la Gerència i els caps de l’OTPN i l’OTPAT, nogensmenys poden
assistir, ja sigui de forma temporal (al tractar temàtiques concretes) o continuada,
altra personal vinculat a la XPN que es consideri adient. Formalment, la comissió es
va constituir al 2017 i s’ha reunit un total de nou vegades al llarg d’aquest any 2019.
Així mateix, en el sí de la comissió s’ha participat en el Grup de treball de la web de
conservació  de la  biodiversitat  i  de xarxes  socials  de la  XPN,  amb la  implicació
directa  de  la  Unitat  de  Suport  a  la  Informació,  concretament,  desenvolupant  el
document Criteris de publicació de notícies i imatges de conservació de la XPN de la
Diputació de Barcelona; i s’ha coordinat el Grup de treball per a la Definició d'una
primera bateria d'indicadors de l'estat del medi natural de la XPN. 
S’ha donat suport a l’OTPN en la revisió de les memòries dels plans de treball del
2018, i per l’any 2019, en el disseny de les accions a realitzar i el seguiment tècnic
dels plans de treball, dels convenis de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
les següents entitats:  Patronat Municipal  del  Museu de Granollers,  Institut  Català
d'Ornitologia (ICO), Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, i
Paisatges  Vius.  Així  mateix,  s’ha  participat  en  el  desenvolupament  del  ‘Visor
d’Ornitho.cat de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona’, i s’ha fet
la seva revisió i  proposta de millores;  també es duu a terme l’administració dels
comptes i permisos dels usuaris del visor. 
S’ha  continuat  participant  activament  en  el  nou  portal  de  Conservació  de  la
Biodiversitat de la Xarxa de Parcs Naturals, adscrit al web corporatiu gestionat per la
Unitat de Suport a la Informació. També s’ha assessorat a la Unitat de Suport a la
Informació en l’elaboració de notícies sobre biodiversitat i en la seva revisió tècnica.

En relació al Programa de seguiment estandarditzat de la flora amenaçada de la
XPN (SEFA) la tasca principal ha estat l’acompanyament per sisè any consecutiu del
personal tècnic dels parcs incorporats al programa donant suport per l’endegament
de la campanya de seguiment anual i el maneig del programari específic, iniciant
noves localitats de seguiment i revisant i corregint la homogeneïtat metodològica i la
qualitat de la informació introduïda a la base de dades. S’ha iniciat amb el suport de
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l’Oficina Tècnica de Sistemes d’Informció  Municipals  el  desenvolupament  de dos
mòduls:
‐ Mòdul de dades en xarxa del  ‘Programa estandarditzat de Seguiment de flora

amenaçada de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona’ (SEFA).
L’accés en línia i unificació de la base de dades milloraran notablement la gestió
de la base de dades del SEFA.

‐ Mòdul  d’anàlisi  de dades del  ‘Programa estandarditzat  de Seguiment  de flora
amenaçada de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona’ (SEFA).
Desenvolupament  del projecte base ja creat  amb el  programari  QlikView, que
permetrà  la  consulta  d’indicadors  i  generació  d’informes  de  forma  àgil  i
automatitzada.

Es  preveu  completar  llur  desenvolupament  i  posta  en  funcionament  durant  l’any
2020. S’han fet els primers treballs de planificació estratègics de la conservació ex
situ d’espècies de flora vascular d’interès de conservació prioritària de la Xarxa de
Parcs  Naturals  amb  els  serveis  tècnics  del  Jardí  Botànic  de  Barcelona  i  en
coordinació  amb  l’OTPN.  Amb  aquesta  institució,  la  Generalitat  de  Catalunya  i
Forestal Catalana, s’han fet les primeres accions, consistents en recollida de llavors
d’estepa d’arenal (Halimium halimifolium) al Parc del Montnegre i el Corredor, i al
Parc del Garraf, i en aquest, també de Limonium girardianum. En ambdós casos, el
destí  és doble:  preservar  material  amb potencial  reproductiu d’aquestes espècies
protegides al banc de llavors, i replicar plantes per a repoblacions amb tècniques de
viverisme.

S’ha fet el ‘Conveni per al seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial de la
província de Barcelona’ amb el grup de recerca Freshwater Ecology, Hydrology and
Management (FEHM-Lab)  de la Universitat de Barcelona. Aquesta línia de treball
completa,  tot  integrant-lo,  el  projecte  CARIMED per  tal  de tenir  una bateria  molt
complerta d’índexs i indicadors dels sistemes fluvials de la província. La vigència és
de l’any 2019 fins al 2022.

També s’ha iniciat per al mateix període de quatre anys el ‘Conveni per al reforç de
la xarxa fenològica de Catalunya i l’estudi dels impactes del canvi climàtic a la Xarxa
de Parcs Naturals  de la  Diputació  de Barcelona’  amb el  Servei  Meteorològic  de
Catalunya.  La  Xarxa  Fenològica  de  Catalunya  (Fenocat),  coordinada  pel  Servei
Meteorològic  de  Catalunya,  és  una  xarxa  de  seguiment  global  que  pot  aportar
informació  molt  valuosa  sobre  l’impacte  del  canvi  ambiental  global  en  els
ecosistemes, i aquesta informació és de gran utilitat per aplicar a les polítiques de
gestió de la XPN. Les tasques més destacades per aquest any han estat el disseny
de la sessions formatives destinades a tècnics, guardes i personal de concesionaris
dels parcs per a permetre el correcte desplegament del seguiment fenològic a dur a
terme, i la impartició de les tres sessions (una per cada direcció territorial) que han
inclòs una part teòrica i una part pràctica de camp. 

S’ha  desenvolupat  l’encàrrec  ‘Establiment  d’Espècies  d’Interès  de  Conservació
Prioritària  de  la  Xarxa  de  Parcs  Naturals  de  la  Diputació  de  Barcelona  (EICP),
avaluació  preliminar  del  seu  estat  a  la  xarxa  i  establiment  de  programes  de
seguiment: coleòpters saproxílics i ortòpters’. L’objectiu era corregir mancances de
coneixement  d’aquests  grups  i  ha  servit  per  a:  completar  el  Pla  estratègic  de
conservació  de  la  fauna  de  la  XPN,  i  desenvolupar  diversos  objectius  del  Pla
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estratègic de seguiment i recerca de la XPN. També ha inclòs formació al personal
de la XPN i proves pilot de seguiment que permetran conéixer l’evolució al llarg del
temps  d’espècies  amenaçades  i  protegides  d’aquests  grups  faunístics  indicadors
respectivament de maduresa forestal, i de qualitat d’hàbitats prats i brolles.   

S’ha organitzat l’acció formativa ‘Ús i gestió dels Portals Global i Espanyol de GBIF
(INT2020/0140)’ destinada al personal técnic i guardes de l’OTPN i l’OTPAT, la qual
la impartirà personal tècnic del Nodo Español de GBIF (GBIF.ES) i que tindrà lloc el
21 de gener de 2020.

Altres àmbits

Des  de  l’OTPAT  s’ha  promogut  i  supervisat  el  desenvolupament  i  l’execució  de
diversos convenis de col·laboració que incumbeixen també àmbits d’altres oficines
tècniques  i  a  la  GSEN,  sempre  en  coordinació  amb  els  tècnics  de  referència
corresponents.

D’altra banda i com en anys anteriors, s’ha dut a terme el seguiment i participació en
les  activitats  relacionades  amb diverses  iniciatives  i  institucions,  de les  quals  en
forma part  la  Diputació  de  Barcelona.  Entre  les  més  destacades  en  matèria  de
territori i sostenibilitat figuren el Consorci de l’Observatori del Paisatge de Catalunya,
la Xarxa de Custòdia del Territori (dins la qual s’ha constituït el Grup de treball de
custòdia municipal), els grups de treball sobre Espais agraris de Catalunya, sobre
l’Observatori de la Biodiversitat de Catalunya i sobre el Sistema de seguiment de la
biodiversitat a Catalunya.

S’han  iniciat  els  treballs  de  coordinació  amb  la  Direcció  General  de  Polítiques
Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per al projecte de Decret
del  Catàleg de Fauna Salvatge Amenaçada de Catalunya,  que es conclouran al
2020.
S’han fet les gestions pertinents perquè des de l’octubre d’enguany la Diputació de
Barcelona  sigui  proveïdora  d’informació  de  la  xarxa  GBIF  de  la Infraestructura
Mundial d’Informació de Biodiversitat (GBIF). S’inicià aquesta tasca divulgadora amb
una primera aportació de sis jocs de dades que ofereixen a la comunitat científica
internacional un total de 98.987 registres.

Participació en activitats de difusió, transferència i intercanvi de coneixement
expert 

Assistència a cursos de formació, conferències, congressos i jornades. 

Cursos
‐ “Construcció  amb  pedra  seca”,  organitzat  pel  Departament  d’Agricultura,

Ramaderia,  Pesca i  Alimentació (Escola Agrària Forestal)  a Santa Coloma de
Farners el 10 d’abril de 2019.

‐ “Gestió forestal i conservació de la biodiversitat als boscos de ribera”, organitzat
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Les Masies de
Voltregà el 7 de juny de 2019.

‐  “Curs de Planificació urbanística i territorial”, organitzat pel Col·legi d’enginyers
de forests a Catalunya el 20 de juny de 2019.
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Conferències, congressos i jornades
‐ “Seminari tècnic i conferència final del projecte LIFE Montserrat”, Món San Benet

el 9 de maig de 2019.
‐  “Les espècies exòtiques invasores a Catalunya” organitzat per la Generalitat de

Catalunya el 4 juny de 2019.
‐ “Ens estem quedant sols?”- Debat sobre el darrer informe d’avaluació global de la

Plataforma  Intergovernamental  sobre  Biodiversitat  i  Serveis  Ecosistèmics
(IPBES). Organitzat pel CREAF i pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya el 21 de juny de 2019.

‐ “Ejemplos de experiencias para compartir  conocimiento y buenas prácticas de
trabajo  colaborativo”  Videoconferencia,  organitzat  per  GBIF-España  el  3
d’octubre de 2019.

‐ “III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut”, Selvans
(Girona) el 10 d’octubre de 2019.

‐ Jornades tècniques “Mortalidad de fauna en vías de transporte.  Conocimiento
actual  y  avances  metodológicos”  organitzat  per  la  Generalitat  de
Catalunya/Gobierno de España els dies 24 i 25 d’octubre de 2019.

‐ “XVI Jornada CREAF SCB ICHN – La crisi dels pol·linitzadors” el 26 novembre
de 2019.

‐ “Eines  i  oportunitats  per  a  l’avaluació  ambiental  i  la  planificació  de  la
infraestructura verda”. Organitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya el 5 de desembre de 2019.

‐ “Els  serveis  ecosistèmics  de  Catalunya”  organitzat  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el 5 de desembre de 2019.

‐ “6a. Jornada IRBIO 2019. Pèrdua de biodiversitat i crisi ecològica” organitzat per
l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (UB) el 10 de desembre de 2019.

‐ “Catalunya  i  les  polítiques  europees  de  conservació  de  la  biodiversitat”.
Organitzat  pel  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de
Catalunya el 17 desembre de 2019.

Participació en congressos, seminaris, tallers i jornades, amb presentació de
comunicacions, ponències o intervenció en taules de debat

‐ Participació en la “2a Trobada seguiment de rapinyaires a la XPN”  (DIBA/ICO/
UB/ GenCAT, 24 gener 2019).

‐ Ponència “La Diputació de Barcelona i la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de  Barcelona”  al  Master  Barcelona  Land  Arch  de  l’Escola  Tècnica  Superior
d’Arquitectura de Barcelona-UPC (Universitat Politècnica de Catalunya, 2 octubre
2019).

‐ Assistència a la “Ground Truth 2.0 Week 2019” organitzat per l’equip de Ground
Truth 2.0 l’octubre de 2019 a Delft (Països Baixos).

‐ Assistència  a  les  “XI  Jornadas  sobre  Información  de  Biodiversidad  y
Administraciones  Ambientales  2019”  organitzat  per  la  Dirección  General  de
Medio Natural de la Región de Murcia i GBIF-España el novembre de 2019 a
Múrcia.

‐ Ponència  “La xarxa  FENOCAT en el  marc del  Pla  Estratègic  de Seguiment  i
Recerca de la XPN” en el marc del ‘Curs sobre fenologia al personal de parcs de
la  Xarxa  de  Parcs  Naturals  de  la  Diputació  de  Barcelona‘  (Diputació  de
Barcelona/Servei Meteorològic de Catalunya, 7-12 novembre)
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‐ Tres ponències IV “Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del
Montnegre i el Corredor” (Diputació de Barcelona, 20-21 novembre 2019)

‐ Participació en la “3a Trobada seguiment de rapinyaires a la XPN”  (DIBA/ICO/
UB/ GenCAT, 25 novembre 2019).

‐ Participació  en  la  “1a  Trobada  consens  metodologies  i  indicadors  seguiment
amfibis i rèptils a la XPN”  (Diputació de Barcelona, 4 desembre 2019). 

‐ Participació en la “1a Trobada de consens metodologies i indicadors seguiment
quiròpters a la XPN”  (Diputació de Barcelona, 13 desembre 2019). 

Participació en projectes diversos i d’àmbit europeu
L’OTPAT participa en la coordinació tècnica en la rèplica del projecte europeu LIFE
MixForChange  (http://www.mixforchange.eu/ca/)  en  finques  públiques  de  la
Diputació de Barcelona. El projecte té com a objectiu general contribuir a l’adaptació
i a una major resiliència dels boscos mixtes subhumits mediterranis d’Europa davant
el  canvi  climàtic,  afavorint  la  seva  conservació  i  el  manteniment  de  les  seves
funcions productives, ambientals i socials. El projecte Life està coordinat pel Centre
de Ciència  i  Tecnologia  Forestal  de Catalunya,  i  en formen part  com a socis  el
Centre de la Propietat Forestal, l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i
Corredor i l’Associació de la Serra de Bellmunt Collsacabra. La durada del projecte
és fins l’any 2021. 
Durant l’any 2019 la Diputació de Barcelona ha participat tècnicament en les accions
de seguiment dels assajos de les intervencions silvícoles realitzades en finques del
Parc  Natural  del   Montseny,  el  Parc  del  Montnegre  i  el  Corredor  i  el  Parc  de
Montesquiu,  amb  la  col·laboració  de  l’OTPN.  S’ha  actuat  en  tres  tipologies  de
boscos mixtes: el castanyer, l’alzinar i la pineda de pi roig, formant part de boscos
mixtes amb altres espècies secundàries a potenciar (roure, cirerer, blada, moixera
de pastor, freixe, castanyer, etc.). Els seguiments han de permetre l’avaluació dels
efectes  ecològics,  silvícoles  i  l’impacte  socioeconòmic  dels  diferents  tractaments
assajats. La superfície total on s’ha actuat és de 25,60 hectàrees, en cinc finques
diferents.  Alhora,  també  s’han  realitzat  treballs  de  divulgació  de  les  accions
realitzades, a través dels webs de conservació i de gestió forestal als Parcs Naturals
(https://parcs.diba.cat/web/gestio-forestal-als-parcs-naturals/investigacio-
modelitzacio-forestal#mixtos). 
Durant  aquest  any  2019 també s’ha  signat  el  Conveni  de Col·laboració  entre  la
Diputació de Barcelona i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i
que dona cobertura a la participació entre ambdues entitats en la rèplica del Life
MixForChange en les finques públiques. 

Programa de desenvolupament del Conveni de col·laboració entre la Diputació
de  Barcelona  i  la  Fundació  Bancària  “la  Caixa”,  per  al  desenvolupament
d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats
per la Diputació de Barcelona i per a l’establiment de la infraestructura verda a
la província de Barcelona.
L’any  2005  es  va  signar  un  conveni  de  col·laboració  entre  la  Caixa  d’Estalvis  i
Pensions de Barcelona i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del Pla de
gestió integral  per  a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs
Naturals amb una dotació pressupostària de 3 milions d’euros anuals durant cinc
anys, en total 15 milions d’euros.
Aquest conveni tenia per objecte establir les condicions per a la cooperació en el
desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la protecció, promoció, conservació

73



i  millora dels sistemes naturals de la XPN, amb la finalitat de garantir-ne la seva
estabilitat  i  maduresa,  millorant-ne  l’estat  de  conservació  i  reduint-ne  la  fragilitat
davant  de  possibles  pertorbacions.  Per  portar-les  a  terme  es  va  elaborar  i
desenvolupar  un  programa integral  de  gestió  dels  sistemes  naturals  dels  espais
protegits gestionats per la XPN, incorporant en la seva formulació les directrius que
es  desprenen  de  l’establiment  per  la  UE  de  la  Xarxa  Natura  2000,  el  context
socioeconòmic  i  l’ordenació  de  l’ús  públic,  i  potenciant  la  integració  social  dels
col·lectius de persones desafavorides.
Transcorreguts cinc anys del primer conveni (període 2005-2009) i fins a l’abril de
2015 es van anar formalitzant un total de quatre pròrrogues, que han dotat de més
de 8 milions d’euros el pressupost per aquestes actuacions. La primera per a dos
anys, 2010-2011, amb una dotació pressupostària de 4 milions d’euros. La segona
per al 2012 amb un pressupost de 1,5 milions d’euros. La tercera pròrroga aportava
1,3 milions d’euros pel període 2013-2014. I la quarta pròrroga per a dos anys més,
aquest cop per 1,4 milions d’euros i amb una vigència fins al desembre de 2017.
Finalment, el maig de 2018 es va signar la cinquena i darrera pròrroga per a dos
anys més, amb un pressupost de 700.000 euros i amb vigència fins al maig de 2020.
Tot  seguit  es  resumeixen  els  objectius  i  les  línies  d’actuació,  així  com  l’estat
d’execució durant el 2019 dels projectes articulats en base a les mateixes.

Objectius específics
1. Millora de l’estat de conservació d’hàbitats i espècies d’especial interès.
2. Afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social.
3. Desenvolupar  actuacions  per  a  la  conservació,  defensa  i  promoció  del  medi

ambient  i  de  la  Infraestructura  verda  en  l’àmbit  territorial  de  la  província  de
Barcelona.

4. Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s’incideixi
positivament en els aspectes de la conservació, l’ús públic (treballant en la línia
de  fer  els  parcs  accessibles  i  a  l’abast  de  tothom)  i  la  revitalització
socioeconòmica.

5. Elaborar els materials tècnics necessaris per contribuir al desenvolupament del
conveni.

6. Donar  a  conèixer  el  patrimoni  natural  i  la  biodiversitat  dels  espais  naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona.

7. Divulgar  els  resultats  dels  projectes  i  actuacions  desenvolupats  en  el  marc
d’aquest conveni.

Línies d’actuació
a) Millora de l’estat de conservació dels hàbitats i espècies d’interès.
b) Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis.
c) Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera.
d) Restauració  d’àrees  degradades  per  tal  que  recuperin  els  seus  serveis

ecosistèmics i contribueixin a la Infraestructura Verda.
e) Millora  de  la  connectivitat  ecològica  i  paisatgística,  i  preservació  de  la

biodiversitat.
f) Reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local.
g) Foment  de  la  sensibilització  ambiental  mitjançant  sistemes  d’informació  i

formació. Així com accions encaminades a facilitar l’accés al medi natural a les
persones amb discapacitats físiques i sensorials.
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h) Potenciació  de les actuacions que ajudin a mantenir  o  augmentar  els  serveis
ecosistèmics  dels  espais  naturals  i  així  contribuir  a  l’establiment  de  la
Infraestructura Verda.

Des de l’OTPAT s’ha treballat per continuar amb les línies d’actuació bàsiques pel
desenvolupament  coherent  del  programa,  executant  un  paquet  de  projectes
prèviament seleccionats amb els quals es pretén consolidar l’estratègia de treball
amb  els  col·lectius  de  persones  en  risc  d’exclusió  social  fent  possible  la  seva
participació al llarg de tot el programa.
En el transcurs de 2019 l’activitat de l’Oficina s’ha centrat en vetllar per  l’execució
dels  projectes  o  plans  d’actuació  contractats,  així  com  per  la  tramitació  de  la
contractació de la resta de projectes. L’equip tècnic de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals s’encarrega de fer la direcció d’obra de l’execució dels projectes.

Del programa de treball 2018-2020 durant l’any 2019 s’han executat 9 projectes, i
n’hi  ha  6  en  execució,  que  suposen  el  65%  del  volum  del  projectes  executius
inclosos en aquest conveni i que, juntament amb la part executada dels projectes
que s’estan executant, suposen el 46% de la inversió total prevista per a aquesta
darrera  pròrroga  del  conveni  (700.000,00  €).  La  resta  estan  pendents  d’inici  i
acabant els últims tràmits de contractació. 

A continuació es mostra l’estat de tots els projectes previstos en aquest programa de
treball,  els executats al  llarg del  2019 així  com aquells que estan en execució o
pendents  d’inici  i  que  finalitzaran  l’execució  al  llarg  de  l’any  2020,  ordenats  per
espais naturals:

Espai natural Projecte/Pla actuació Pressupost(€)  Any 2019

Foix
Restauració i millora de pinedes afectades 
per antics incendis

41.803,54 Executat

P Montnegre - 
Corredor

Millora d'ambients aquàtics i agroforestals a 
valls del Montnegre

16.580,95 Executat

P Montnegre - 
Corredor

Projecte de recuperació de bassa per a 
amfibis

18.168,91
Contractat i 
pendent 
d'inici

P Montnegre - 
Corredor

Restauració i millora de zones d'alta 
freqüentació al Corredor

45.033,54 Executat

PN Montseny
Restauració paisatgística de zones 
degradades per grans incendis forestals

41.473,97
Contractat i 
pendent 
d'inici

PN Montseny Control d'espècies al·lòctones 38.526,03
Contractat i 
pendent 
d'inici

P Castell 
Montesquiu

Gestió per a l'adaptació al canvi climàtic dels 
boscos

16.442,17 Executat
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PN Garraf - 
Olèrdola

Foment d'infraestructures agro-forestals 
estratègiques per a la prevenció i extinció 
d'incendis forestals (fase 1)

41.303,80
Contractat i 
pendent 
d'inici

PN Garraf - 
Olèrdola

Foment d'infraestructures agro-forestals 
estratègiques per a la prevenció i extinció 
d'incendis forestals (fase 2)

39.144,03
Contractat i 
pendent 
d'inici

Xarxa PN
Accions per afavorir l'accessibilitat als parcs 
de la XPN

19.000,00
Adquisició 
materials

PN Sant Llorenç 
del Munt i l'Obac

Recuperació i valorització del patrimoni 
històric a Serra Llarga, Matarrodona i L'Obac

40.392,63 Executat

PN Sant Llorenç 
del Munt i l'Obac

Restauració de zones degradades a l'entorn 
del conjunt monumental del monestir de   
Sant Llorenç del Munt

39.990,40 Executat

P Serralada de 
Marina

Millora dels itineraris senyalitzats al Parc de 
Serralada de Marina

20.550,40 Executat

P Serralada de 
Marina

Millora paisatgística i ambiental de la Vall de 
Betlem

34.998,29
Contractat i 
pendent 
d'inici

P Serralada 
Litoral

Restauració i millora de fonts i recuperació 
de basses per restaurar hàbitats de fauna i 
flora d'interès

33.222,80
En 
execució

P Serralada 
Litoral

Actuacions de millora i manteniment de la 
restauració de l'hàbitat fluvial del torrent del 
Cuquet

21.715,89
En 
execució

EN Guilleries - 
Savassona

Realització de treballs forestals de millora per
a l'adaptació dels boscos de l'espai natural 
als efectes del canvi climàtic

36.837,19
En tràmit de
contractació

EN Guilleries - 
Savassona

Recuperació i millora de punts d'aigua per a 
la fauna dins l'àmbit de l'espai natural

18.139,61 Executat

P Agrari Baix 
Llobregat

Optimització i naturalització de la xarxa de 
drenatge del delta del Llobregat

19.999,99
En 
execució

Calders Millora de la roureda de les Tàpies 28.748,32 Executat

Malgrat de Mar
Millora de l’hàbitat forestal dels ratpenats 
cavernícoles, al bosc de Can Palomeres

28.707,12
En 
execució

Vallirana
Projecte de museïtzació dels forns de calç 
d'en Farreras, al fondo de Can Prunera

32.118,64
En 
execució

Cercs
Creació d'itineraris a l'entorn natural de 
l'embassament de La Baells

25.307,27
En 
execució

Total  698.205,49
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Els  projectes  que  s’han  executat  al  llarg  de  2019  i  els  que  estan  en  execució
compleixen la legislació vigent en matèria de riscos laborals quan a condicions de
seguretat  i  salut  de  les  obres  d’execució  gràcies  als  serveis  de  coordinació  de
seguretat i salut adjudicats amb càrrec al pressupost de l’OTPN.
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