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1.-INTRODUCCIÓ 
 
En present document recopila els resultats de l’execució 2022 del Programa de Seguiment del 
Parc Natural del Comapedrosa. Aquesta és la setzena edició d’aquest projecte, que s’inicià 
l’any 2007 (BIOCOM, 2008). Els seus objectius principals són avaluar l’efectivitat de l’espai 
protegit, determinar les accions i les prioritats per assolir els objectius desitjats, i proveir a 
l’Òrgan Rector amb la informació necessària per a la presa de decisions.  
 
2.-CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES 
 
2.1.-INDICADORS INCLOSOS A L’EXECUCIÓ 2022 
 
La metodologia bàsica del Programa de Seguiment segueix la descrita en BIOCOM (2008, 
2009, 2010a, 2010b, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021) i Pérez 
(2016). Per a més informació sobre els protocols de càlcul dels diferents indicadors, doncs, cal 
consultar aquestes fonts. La present execució inclou el càlcul, amb les dades de l’any 2022, 
d’un total de 62 indicadors (inclosos els subapartats que avaluen paràmetres específics). 
Aquests han estat establerts en funció de la seva periodicitat, i corresponen al 52,99% dels 117 
indicadors actualment inclosos al programa.  
 
Taula 1. Número d’indicadors de cada grup considerats al quinzè càlcul del Programa de Seguiment (any 2022). 
 

Grup d’indicadors Nº indicadors  Percentatge (%) 
Resultats (inclou estat i context) 37 59,68 

Activitats i serveis 12 19,35 
Legislació i planificació 0 0,00 

Mitjans 5 8,06 
Funcionament 8 12,90 

TOTAL 62  
 

Figura 1. Percentatge d’indicadors inclosos a l’execució 2022 del Programa de Seguiment, segons el grup. 
 

 
 

2.2.-CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES ESPECÍFIQUES I MODIFICACIONS PER AL 2022 
 
Ø La data de tancament per a la incorporació de dades ha estat el 21 de febrer de 2023. 

En general, doncs, no s’ha tingut en consideració cap dada posterior a aquesta data. 
Cal tenir en compte, però, que la data de tancament d’alguns indicadors específics ha 
pogut ésser diferent, fet que, si escau, s’especifica a l’apartat dedicat al càlcul de 
l’indicador corresponent.  

Ø En el moment d’enllestir aquest document encara no es disposava d’informació 
rellevant relativa al 2022. Aquest és el cas, per exemple, de la participació als actes 
inclosos en la segona edició de “La Pitavola del Comapedrosa”; o el número d’àpats 
servits al refugi guardat del Comapedrosa. És important, doncs, recopilar les dades 
encara pendents i incorporar-les en futures execucions d’aquest programa, tot 
actualitzant l’evolució dels diferents indicadors. 

 
3.-INDICADORS CALCULATS AMB LES DADES DE L’ANY 2022 
 
Tot seguit es presenten, en forma de fitxa, els resultats del càlcul dels 62 indicadors inclosos a 
l’execució actual del programa. Aquests es mostren ordenats segons la seva tipologia.  
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A3 PRESSIÓ URBANÍSTICA PERIMETRAL I DE LES 
INFRAESTRUCTURES 

SUBAPARTAT PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

A3B Relació de les infraestructures no 
tradicionals existents  1 any 9 2007-22 

SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

A3B 

Les principals actuacions relacionades amb infraestructures no tradicionals, que han tingut 
lloc des del darrer càlcul d’aquest indicador, són les següents: modificació del recorregut 
del Circuit Interpretació, instal·lació d’antenes a càrrec d’Andorra Recerca+Innovació, 
obertura del camí de les Carboneres (que ha inclòs la instal·lació de dos ponts) i 
realització de treballs forestals i correcció de patologies al camí del coll de les Cases. 
També s’han realitzat obres de millora al refugi guardat de Comapedrosa i prop del Circuit 
Interpretatiu, a l’accés al Tamarro, aquestes darreres relacionades amb les captacions 
d’aigua. També es té constància de la creació d’un nou tram de pista a les rodalies de la 
Coruvilla. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) / CONCLUSIÓ TENDÈNCIA ESTABLERTA 

A3B (Actuacions positives per a la gestió) ▲ 
 
A5.1 SEGUIMENT D’ESPÈCIES FAUNÍSTIQUES CLAU 

SUBAPARTAT ESPÈCIE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

A5.1A Trencalòs Gypaetus barbatus 1 any 16 2007-22 
A5.1B Àguila daurada Aquila chrysaetos 1 any 16 2007-22 
A5.1C Gall de bosc Tetrao urogallus 1 any 15 2008-22 
A5.1D Isard Rupicapra pyrenaica 1 any 16 2007-22 
A5.1E Serenalla pallaresa Iberolacerta aurelioi 1 any 16 2007-22 

SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

A5.1A 
Espècie observada, dins el territori del parc, en diverses ocasions. El 6-6-22, per exemple, 
s’observà 1 exemplar al sector del Pla de l’Estany, i el 4-7-22 1 exemplar a la capçalera de 
la vall de Comapedrosa. 

A5.1B Espècie observada, dins el territori del parc, en diverses ocasions. El 6-5-22, per exemple, 
s’observà un exemplar al sector del Pla de l’Estany.  

A5.1C 
Els censos específics als cantaders de l’espècie tingueren lloc els dies 6 i 12-5-22, però no 
es detectà cap exemplar. El número mitjà d’exemplars detectats pel total d’execucions del 
programa de seguiment és de 0,93 exemplars per any. 

A5.1D 

Els comptatges realitzats pel Cos de Banders inclogueren, l’any 2022, un total de 28 
exemplars d’isard. Les dades recopilades per Govern entre el 30-5-22 i l’1-11-22, però, 
corresponen a un total de 34 exemplars d’aquesta espècie. Durant aquest mateix període 
es detectaren 99 muflons Ovis orientalis, 6 cabirols Caprelous capreolus i 1 cabra salvatge 
Capra hispànica al parc o a la seva perifèria immediata. 

A5.1E El número màxim d’exemplars comptabilitzats durant els transsectes de seguiment de 
2022 ha estat 11. Aquests tingueren lloc els dies 4-7-21, 4-8-22 i 23-8-22. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) / CONCLUSIÓ TENDÈNCIA ESTABLERTA 

A5.1A (Es manté la presència de l’espècie) ▬ 
A5.1B (Es manté la presència de l’espècie) ▬ 
A5.1C -25,00 ▼ 
A5.1D +25,18 ▲ 
A5.1E +12,14 ▲ 
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A5.2 SEGUIMENT DE LES COMUNITATS D’AMFIBIS 
ESPÈCIE PRINCIPAL PERIODICITAT Nº EXECUCIONS PERÍODE TEMPORAL 

Granota roja Rana temporaria 1 any 13 2010-22 
RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

El número màxim d’exemplars de granota roja Rana temporaria comptabilitzats en les sessions de 
seguiment ha estat de 27 postes, 2.197 larves, 3 juvenils, 2 subadults i 5 adults. Els seguiments es 
realitzaren els dies 9-6-22 i 4-7-22. Convé destacar que enguany també es detectà, en la primera sessió, 
un exemplar adult de tritó pirinenc Calotriton asper. 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

+596,24 (postes) / +14,00 (larves) / +201,21 (adults) ▲ 
FIGURES 

Evolució del comptatge del número de postes, a l’esquerra, i de larves de granota roja, a la dreta (A5.2).  
 

   
 

 
A6 SEGUIMENT DE LEPIDÒPTERS DIÜRNS 

GRUP BIOLÒGIC PERIODICITAT Nº EXECUCIONS PERÍODE TEMPORAL 
Lepidòpters ropalòcers 1 any 15 2006-20 

RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 
Durant el 2022 s’han dut a terme 28 censos de papallones diürnes, entre el 4-4-22 (setmana BMS 5) i el 
30-9-22 (setmana BMS 31). Entre els anys 2006 i 2020 s’han comptabilitzat un total de 6.828 exemplars 
(mitjana anual de 455) de 72 espècies (mitjana anual de 41 espècies). Les dades disponibles indiquen un 
descens important, estadísticament significatiu, de l’abundància de papallones a l’itinerari (Stefanescu i 
Ubach, 2020). Encara no es disposa, però, de l’anàlisi de les dades dels anys 2021 i 22. 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL TENDÈNCIA ESTABLERTA 

(Descens significatiu de l’abundància) ▼ 
FIGURES 

Evolució de l’abundància de papallones diürnes al transsecte BMSAnd del Comapedrosa (A6) (extret de 
Stefanescu i Ubach, 2020). 
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A7 SEGUIMENT D’OCELLS COMUNS 
GRUP BIOLÒGIC PERIODICITAT Nº EXECUCIONS PERÍODE TEMPORAL 

Ocells nidificants 1 any 18 2005-22 
RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

Els transsectes de nidificants de 2022 del programa SOCA tingueren lloc el 6-5-22 i el 6-6-22. Es van 
comptabilitzar un total de 317 ocells de 38 tàxons. Les espècies més rellevants censades foren les 
següents: àguila daurada Aquila chrysaetos, gralla de bec groc Pyrrhocorax graculus, gralla de bec 
vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax, picot verd ibèric Picus sharpei, tallarol gros Sylvia borin, trencalòs 
Gypaetus barbatus, voltor comú Gyps fulvus i xoriguer comú Falco tinnunculus. El número de contactes 
mitjà per any és de 236,61 i el de tàxons per any és de 29,83. Esmentar, a més, que també s’han dut a 
terme 2 transsectes d’hivernants al parc (1-12-21 i 3-1-22), així com 4 transsectes al Parc Natural de la 
Vall de Sorteny (16-12-21, 12-1-22, 4-5-22 i 7-6-22), tasca inclosa dins el conveni de col·laboració tècnica 
entre ambdós espais.  

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

+6,29 (contactes) / +3,96 (tàxons) ▲ 
FIGURES 

Evolució del número de contactes i de tàxons durant els transsectes d’ocells nidificants (A7).  
 

 
 
 
 

 
A8 SEGUIMENT D’ESPÈCIES FLORÍSTIQUES CLAU 

SUBAPARTAT ESPÈCIE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

A8A Marcòlic pirinenc Lilium pyrenaicum 1 any 15 2008-22 
A8B Marcòlic vermell Lilium martagon 1 any 15 2008-22 
A8C Pensament alpí Viola cenisia lapeyrousiana 1 any 15 2008-22 

A8D Cerasti pirinenc  
Cerastium latifolium pyrenaicum 1 any 14 2009-22 

A8E Seneci pirinenc  
Senecio pyrenaicus pyrenaicus 1 any 14 2009-22 

A8F Muguet Convallaria majalis 1 any 10 2013-22 

A8G Cargola de roca  
Erodium foetidum glandulosum 1 any 9 2014-22 

A8H Saxífraga mitjana Saxifraga media media 1 any 9 2014-22 
A8I Gatzerí Prunus padus 1 any 9 2014-22 
A8J Cal·lítrique Callitriche palustris 1 any 8 2015-22 
A8K Espunyidella d’olor Galium odoratum 1 any 2 2021-22 
A8L Curraià vermell Cephalanthera rubra 1 any 2 2021-22 
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SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

A8A En el transsecte de seguiment, que va tenir lloc el 8-7-22, es va detectar un total de 113 
peus, amb 278 flors. 

A8B 
En el transsecte de seguiment, que es va realitzar el 8-7-22, no es va detectar cap 
exemplar d’aquesta espècie. Convé esmentar, però, que durant el 2022 es va detectar un 
exemplar florit al Circuit Interpretatiu, prop del pont de l’àrea de berenada del riu Pollós. 

A8C Els 3 transsectes de flora alpina (4-7-22, i 4 i 23-8-22) van permetre el comptatge d’un 
màxim de 132 flors. 

A8D Els 3 transsectes de flora alpina (4-7-22, i 4 i 23-8-22) van permetre el comptatge 
d’únicament 1 flor. 

A8E Els 3 transsectes de flora alpina (4-7-22, i 4 i 23-8-22) van permetre el comptatge d’un 
màxim de 170 capítols. 

A8F El comptatge del 9-6-22 va incloure un total de 210 tiges floríferes amb flors. Es tracta de 
la quantitat més elevada des de l’inici del càlcul d’aquest indicador. 

A8G El seguiment de l’11-7-22 va incloure el comptatge de 45 flors. 
A8H El seguiment de l’11-7-22 va incloure el comptatge de 52 tiges floríferes 

A8I L’11-7-22 es constatà altra vegada que l’estat de conservació de l’únic exemplar del parc 
és negatiu; la meitat superior de la capçada no presenta fulles. 

A8J Durant el 2022 no s’ha detectat cap exemplar d’aquesta espècie. La prospecció específica 
es va realitzar el 4-8-22. 

A8K El 8-7-22 es va visitar la població d’aquesta espècie. No es constataren impactes però no 
es detectà cap exemplar en flor. 

A8L L’11-7-22 es visità l’indret on, l’any 2021, es detectà l’espècie. Els resultats, però, foren 
negatius. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) / CONCLUSIÓ TENDÈNCIA ESTABLERTA 

A8A +1,81 ▲ 
A8B -25,00 ▼ 
A8C +92,26 ▲ 
A8D +131,20 ▲ 
A8E +55,66 ▲ 
A8F +40,74% ▲ 
A8G +91,73 ▲ 
A8H +15,95 ▲ 
A8I (Estat de conservació negatiu) ▼ 
A8J (No s’ha detectat cap exemplar) ▼ 
A8K (Segon any de càlcul de l’indicador) ? 
A8L (Segon any de càlcul de l’indicador) ? 

FIGURES 
Evolució dels comptatges del número de flors (o capítols) de pensament alpí (A8c), cerasti pirinenc (A8d) i 
seneci pirinenc (A8e).  
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A12.2 SEGUIMENT DE LES MOLLERES 
TIPUS D’HÀBITAT PERIODICITAT Nº EXECUCIONS PERÍODE TEMPORAL 

Molleres 1 any 13 2010-22 
RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

El 4-8-22 es va dur a terme una sessió de monitoratge de les molleres del parc, a càrrec del Sergi Riba i 
en aplicació del Pla d’Acció de les Zones Humides d’Andorra (PAZHA). Es van realitzar 3 transsectes 
diferents a les molleres de la bassa de les Granotes i de la Costa Rodona (02053004, 02053005 i 
02053010), i es van inventariar tots els hàbitats i espècies. Els hàbitats per on passen els transsectes, o 
inclosos en mostrejos de 2,5x2,5 m, són els següents: 51.111, 54.11, 54.12, 54.424, 54.452a, 54.46, 
53.2141 i 37.32. Pel que fa a les espècies, els inventaris van incloure els següents tàxons (només 
s’inclouen aquells identificats a nivell específic, ordenats alfabèticament), independentment de la seva 
abundància: Calluna vulgaris, Caltha palustris, Carex echinata, Carex nigra, Carex rostrata, Dactylhoriza 
maculata, Eriophorum angustifolium, Juncus alpinus, Juncus squarrosus, Leontodon duboisii, Nardus 
stricta, Parnassia palustris, Pedicularis pyrenaica, Pinguicula vulgaris, Primula integrifolia, Saxifraga 
stellaris, Scirpus cespitosus, Selinum pyrenaeum, Veratrum album i Viola palustris. Convé afegir, a més, 
que es detectaren closques de Pisidium casertanum. També es constataren els rastres deixats per un 
ramat d’ovelles: a la zona 02053010 es detectaren alguns impactes sobre les catifes i els bonys 
d’esfagnes petits, però els bonys de Sphagnum fuscum no presentaven afectacions. Les tasques 
esmentades van ser realitzades per l’equip tècnic del Parc Natural de la Vall de Sorteny, en compliment 
del conveni de col·laboració entre ambdós espais protegits. 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CONCLUSIÓ TENDÈNCIA ESTABLERTA 

(Es detecten regularment alguns impactes, i la 
reintroducció de la cal·lítrique sembla que no ha prosperat) ▼ 

 

A15 ACTIVITATS I SORTIDES GUIADES I 
COMPETICIONS ESPORTIVES 

SUBAPARTAT PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

A15A Sortides i activitats organitzades des del parc 1 any 17 2006-22 

A15B Activitats esportives de competició i número 
de participants 1 any 14 2009-22 

A15C Freqüentació al camí del coll de les Cases 1 any 11 2012-22 
A15D Freqüentació al Circuit Interpretatiu 1 any 4 2019-22 

A15E Freqüentació al camí del refugi de 
Comapedrosa 1 any 4 2019-22 

A15F Freqüentació al camí de la portella de 
Sanfons 1 any 3 2020-22 

A15G Freqüentació al camí de Percanela-Les 
Fonts 1 any 3 2020-22 

A15H Freqüentació camí del Pla de l’Estany 1 any 2 2021-22 
A15I Geocerca per al públic familiar 1 any 9 2014-22 

SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

A15A 

Durant l’estiu de 2022 es van organitzar les següents activitats de difusió del patrimoni: el 
nou Circuit interpretatiu del parc (9-7-22; 3 participants), introducció a la identificació 
auditiva d’ocells (16-7-22; 8 inscrits), la serenalla pallaresa (6-8-22; 9 participants), la 
importància de les abelles (12-8-22), sortida nocturna astronòmica (20-8-22), tints naturals 
(20-8-22), juguem amb l’aigua (27-8-22; 14 participants), taller de cosmètica natural (2-9-
22), investiguem els rastres que deixen els animals (10-9-22; 11 inscrits), sortida per 
observar pitavoles (17-9-22; 9 participants) i observació de fauna salvatge (25-9-22). 
Convé afegir, a més, que el 20-5-22 tingué lloc una xerrada sobre flora per a alumnes de 
la Universitat de Perpinyà (activitat inclosa en el marc del projecte transfronterer Floralab; 
17 participants), el 28-5-22 una sortida per commemorar la Setmana de la Biodiversitat i el 
Dia Europeu dels Parcs (12 inscrits) i el 18-7-22 una sortida guiada al Circuit Interpretatiu 
per al Punt 400 (19 participants). La participació a totes aquestes activitats s’estima en 159 
persones. Cal afegir, a més, la participació a les sortides guiades estivals (134 
participants) i a les excursions a cavall (239 participants), però no es coneix la participació 
als actes inclosos a la segona edició de “La Pitavola del Comapedrosa”, que va tenir lloc 
entre els dies 16 i 18-9-22. Els resultats mostrats, doncs, que corresponen  a un total de 
532 persones, s’han  de considerar com a parcials i preliminars. 

A15B 
Durant el 2022 han tingut lloc els 5 esdeveniments esportius següents: Copa del Món 
d’esquí de muntanya (14 a 16-1-22, amb 100 participants a la Individual Race), la Marató 
del Montcalm (9-8-22, amb 89 participants a la PICaPICA), la 100 Trail Andorra UTMB (25-
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6-22, amb 305 participants a la Ultra 105 Km i 431 participants a la Trial 50 Km), la 
Skyrace Comapedrosa (3-8-22, amb 385 participants a la Skyrace Comapedrosa, 197 a la 
Skyrace Arinsal i 98 a la Ultra Comapedrosa) i la Pyrenees Stage Run (8-9-22, amb 23 
equips i uns 80 participants). El total de corredors ha estat, doncs, de 1.685. Només es 
tenen en compte els participants a les carreres que van circular per l’interior del parc.  

A15C 
Les dades obtingudes des de l’ecocomptador del camí del coll de les Cases indiquen que, 
durant el període comprés entre l’1-10-21 i el 22-11-22, s’ha comptabilitzat el pas de 4.136 
persones. Aquestes dades són un 27,93% més elevades que les de l’any anterior.  

A15D 
La freqüentació al Circuit Interpretatiu, segons les dades de l’ecocomptador corresponent, 
ha estat, entre l’1-10-21 i el 22-11-22, de 37.602. Aquesta xifra és un 32,45% superior que 
la de l’any passat.  

A15E 
La freqüentació al camí del refugi de Comapedrosa ha estat, entre l’1-10-21 i el 22-11-22, i 
segons les dades de l’ecocomptador corresponent, de 31.972. Aquesta xifra és un 14,04% 
més alta que la de l’any passat.  

A15F 
Les dades obtingudes des de l’ecocomptador del camí de la portella de Sanfons indiquen 
que, durant el període comprés entre l’1-10-21 i el 22-11-22, s’ha comptabilitzat el pas de 
6.367 persones. 

A15G 
Les dades obtingudes des de l’ecocomptador del camí de Percanela-Les Fonts indiquen 
que, durant el període comprés entre l’1-10-21 i el 22-11-22, s’ha comptabilitzat el pas de 
7.068 persones. 

A15H Les dades obtingudes, des de l’ecocomptador del camí del Pla de l’Estany, corresponen al 
pas de 13.597 persones entre l’1-10-21 i el 22-11-22. 

A15I 
No es té constància que, durant el 2022, s’hagi dut a terme cap activitat de geocaching al 
Circuit Interpretatiu. Tampoc es disposa de dades d’ús relatives a la iniciativa “Salva la 
Serenalla!”, que també té lloc al Circuit Interpretatiu. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

A15A +14,68 ▲ 
A15B +11,81 ▼ 
A15C +13,52 ▲ 
A15D +53,78 ▲ 
A15E +13,85 ▲ 
A15F +27,62 ▲ 
A15G +3,70 ▲ 
A15H (Només es disposa d’un període anual) ? 
A15I (No es disposa de dades recents) ? 

FIGURES 
Evolució del número de participants a les activitats esportives de competició (A15b). 
 

 
 
Evolució de la freqüentació al Circuit Interpretatiu (A15d). 
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A18 RECERCA 
PARÀMETRE PERIODICITAT Nº EXECUCIONS PERÍODE TEMPORAL 

Número de projectes de recerca per any 1 any 16 2007-22 
RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

Durant el 2022 s’han instal·lat antenes dins el parc, relacionades amb un projecte de recerca d’Andorra 
Recerca+Innovació, i s’ha dut a terme, just a la perifèria del parc, la captura d’un exemplar mascle de 
serenalla pallaresa Iberolacerta aurelioi. Aquesta darrera tasca, executada per l’Institut de Biologia 
Evolutiva (CSIC-UPF) el 20-9-22, s’engloba en el projecte Catalan Initiative for the Earth Biogenome 
Project, que s'encarrega de la seqüenciació del genoma de diverses espècies. 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

-4,17 ▼ 
FIGURES 

Evolució del número de projectes i de centre de recerca (A18). 
 

 
 
 
 
 
 

 
A20 NOMBRE DE TREBALLS GENERATS 

PARÀMETRE PERIODICITAT Nº EXECUCIONS PERÍODE TEMPORAL 
Número de llocs de treball generats per 

la declaració i gestió del parc 1 any 16 2007-22 

RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 
El principal aspecte de l’any 2022 que ha influït en el càlcul d’aquest indicador, ha estat el tancament del 
CIC (Centre d’Interpretació del Comapedrosa). Els llocs de treball que es poden considerar generats, 
totalment o en part, per la declaració i gestió del parc, corresponen a una dedicació específica (fracció) de 
32/12. Aquesta xifra representa una disminució del 23,81% respecte el 2021 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

+0,81 ▬ 
FIGURES 

Evolució del número total de llocs de treball que es poden considerar generats, totalment o en part, per la 
declaració i gestió del parc (A20). 
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A22 EVOLUCIÓ D’ALGUNS USOS I ACTIVITATS 
SUBAPARTAT PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 

EXECUCIONS 
PERÍODE 

TEMPORAL 
A22A Número d’exemplars d’espècies 

cinegètiques abatudes i introduïdes  1 any 6 2015-22 

A22B Número de caps de bestiar  1 any 17 2007-22 
A22C Número d’arnes 1 any 10 2013-22 

SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

A22A 

Durant la setmana de caça de l’isard (de l’11 al 18-9-22) es van abatre 39 exemplars al 
parc i a la seva perifèria immediata (àrees adjacents de Comallempla i de la parròquia 
d’Ordino). Aquesta xifra representa un increment del 85,71% respecte l’any anterior. Pel 
que fa a altres espècies, l’any 2022 s’han caçat, a l’interior del parc o a la seva perifèria 
immediata, 11 cabirols, 2 cérvols i 1 mufló. 

A22B 
Durant el 2022 han pasturat pel parc, principalment pels sectors de Comapedrosa i Pla de 
l’Estany-Les Fonts, 22 caps de bestiar boví, 10 caps de bestiar equí i 500 caps de bestiar 
oví. 

A22C Es té constància de la instal·lació, durant el 2022 i amb la col·laboració de l’òrgan gestor, 
d’arnes de l’empresa “Autèntic”. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

A22A +26,29 ▼ 
A22B +6,56 (boví) / +28,64 (equí) / +41,89 (oví) ▲ 
A22C -57,14 ▼ 

FIGURES 
Evolució del número d’isards caçats al parc i a la seva perifèria immediata (A22a). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
A25 VALORACIÓ DE LES VISITES 

PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

Percentatge de visitants que, segons els resultats de les 
enquestes de satisfacció, queda “Molt satisfet” 

globalment de la seva vista al parc 
1 any 4 2014-22 

RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 
No es té constància d’enquestes retornades omplertes durant el 2022. 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

(No es disposa de dades recents) ? 
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B1 VISITES ATESES ALS EQUIPAMENTS 
SUBAPARTAT PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 

EXECUCIONS 
PERÍODE 

TEMPORAL 
B1A Número de visites rebudes a l’equipament 

per a l’atenció dels visitants 1 any 17 2006-22 

B1B Número de visites rebudes al CIC (Centre 
d’Interpretació del Comapedrosa) 1 any 6 2016-21 

SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

B1A 
L’equipament per a l’atenció dels visitants estigué obert del 18-6-22 al 4-9-22. Es van 
rebre 10.016 visites, que es la segona xifra més alta des de l’inici del càlcul d’aquest 
indicador. Pel que fa a la relació social, la tipologia més representada correspon a 
famílies i, en referència a l’origen, el més representat ha estat Catalunya. 

B1B El CIC ha estat tancat durant el 2022 i, per tant, enguany no s’ha pogut calcular aquest 
indicador. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

B1A +24,36 ▲ 
B1B - ? 

FIGURES 
Evolució del número de visites a l’equipament per a l’atenció dels visitants (B1a). 
 

 
 

 

B2 
OCUPACIÓ DEL REFUGI GUARDAT DE 
COMAPEDROSA 

SUBAPARTAT PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

B2A Número total de persones que han fet nit al 
refugi guardat de Comapedrosa 1 any 18 2005-22 

B2B Número d’àpats servits al refugi guardat de 
Comapedrosa 1 any 15 2007-21 

SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

B2A 
El refugi guardat de Comapedrosa ha rebut, entre el 4-6-22 i el 12-10-22, 1.991 
pernoctacions. Aquesta xifra, que és la segona més alta des de l’inici del càlcul d’aquest 
indicador, suposa un increment del 15,09% respecte el 2021. 

B2B En el moment de redactar aquest document encara no es disposava del número d’àpats 
servits al refugi guardat durant el 2022. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

B2A +14,99 ▲ 
B2B - ? 
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B5 SENYALITZACIÓ DE LÍMITS I ACCESSOS 
SUBAPARTAT PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 

EXECUCIONS 
PERÍODE 

TEMPORAL 
B5A Densitat de la xarxa d’itineraris i camins del 

parc que són degudament senyalitzats 1 any 16 2007-22 

B5B Número d’elements de senyalització 
orientativa 1 any 16 2007-22 

B5C Número de plaquetes de senyalització  1 any 10 2013-22 

B5D Control de l’erosió en estacions situades 
als camins principals del parc 1 any 6 2017-22 

SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

B5A 

Es considera que el total de senders degudament senyalitzats suma una longitud de 
44,38 km, que equival a 28,77 km / 1.000 ha. Durant el 2022 no s’ha dut a terme cap 
modificació rellevant en relació al càlcul d’aquest indicador, malgrat que s’ha desviat el  
recorregut del Circuit Interpretatiu i s’han corregit diverses patologies al camí del coll de 
les Cases. Cal tenir present, a més a més, que enguany s’ha condicionat i senyalitzat 
(només senyalització horitzontal) un nou accés al parc. Es tracta del camí de les 
Carboneres, que connecta el Circuit Interpretatiu amb el camí del refugi de 
Comapedrosa. Es preveu que aquesta actuació es completi durant el 2023, que serà 
quan caldrà incorporar aquest nou camí a la xarxa d’itineraris i camins.  

B5B 

No es té constància de què s’hagin instal·lat nous elements nous de senyalització 
orientativa durant el 2022 i, per tant, el número actual d’elements de senyalització 
d’aquesta tipologia es manté en 44. Enguany, però, s’ha substituït un cartell orientatiu de 
fusta del Circuit Interpretatiu, a conseqüència del canvi de recorregut d’aquest 
equipament, i s’han restaurat 3 elements d’aquesta tipologia.  

B5C No es té constància de què s’hagin instal·lat nous elements d’aquesta tipologia durant el 
2022. Actualment, doncs, es disposa de 59 plaquetes de senyalització. 

B5D 

Els resultats dels càlculs de l’erosió realitzats el 2022 són els següents. 
 

 
 

L’amplada mitjana de 2022 és de 167,00 cm i la profunditat màxima mitjana és de 16,00 
cm. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

B5A +2,36 ▬ 
B5B +3,29 ▬ 
B5C +2,24 ▬ 
B5D +8,35 (amplada) i +13,45 (profunditat màxima) ▼ 

FIGURES 
Evolució de la profunditat màxima i de l’amplada mitjanes calculades a les estacions de control de 
l’erosió (B5d). 
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B6 
PERSONAL DEDICAT ALS SERVEIS ALS 
VISITANTS 

PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

Número i percentatge de persones que es dediquen a 
l’oferta de serveis als visitants respecte el nombre total de 

persones que realitzen una activitat laboral relacionada 
amb la gestió de l’espai 

1 any 16 2007-22 

RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 
Els llocs de treball dedicats a l’oferta als visitants corresponen a una dedicació específica (fracció) de 
16/12. Aquesta xifra equival a 6 persones diferents i al 50% del número de llocs de treball generats pel 
parc (vegeu indicador A20). La dedicació específica de 2022 és un 36% inferior que la de l’any passat, 
principalment a causa del tancament del CIC (Centre d’Interpretació del Comapedrosa). 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

+4,42 (número de persones) / +2,89 (llocs de treball) ▲ 
 

B9 
 

ACTIVITATS EDUCATIVES I PARTICIPACIÓ DE LA 
POBLACIÓ ESCOLAR 

SUBAPARTAT PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

B9A 

Escala ordinal de 5 graus que avalua les 
activitats educatives segons 3 factors 

(existència d’activitats, existència d’una 
estratègia educativa formal i aplicació d’un 

sistema de seguiment i avaluació) 

1 any 16 2007-22 

B9B 
Número d’alumnes que ha participat a les 

diferents activitats educatives organitzades 
des de l’òrgan gestor 

1 any 14 2009-22 

SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

B9A 

L’any 2022 s’han realitzat activitats amb els visitants adults com a públic principal, 
activitats per a la població escolar local, activitats per a professionals locals i activitats per 
a la població local adulta (vegeu indicador A15a). A més, durant el 2022 s’han dut a 
terme activitats en diferents períodes temporals, així com durant el període de vacances, 
i es disposa d’una estratègia educativa mínima, desenvolupada a la darrera versió 
preliminar del Pla de Turisme Sostenible i parcialment inclosa al Pla Rector. Per tant, la 
puntuació bàsica obtinguda és 18. 

B9B 

Es té constància de la participació, durant el 2022, d’un mínim de 420 alumnes a les 
diferents activitats educatives organitzades des de l’òrgan gestor (dades actualitzades a 
25-11-22). Aquests han estat de les escoles següents: Escola Francesa de Canillo, 
Escola Francesa d’Encamp, Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, Escola 
Andorrana de la Massana, Escola Francesa d’Andorra la Vella, Escola Espanyola Maria 
Moliner, Escola Francesa d’Escaldes i Escola Sagrada Família d’Escaldes-Engordany. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

B9A +24,81 ▲ 
B9B +29,41 ▲ 

FIGURES 
Evolució del número d’alumnes que ha participat a les activitats educatives organitzades des de l’òrgan 
gestor (B9b). 
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B10 APARICIONS A LA PREMSA DIÀRIA NACIONAL 
PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 

EXECUCIONS 
PERÍODE 

TEMPORAL 
Número d’aparicions a la premsa diària nacional 1 any 9 2014-22 

RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 
Entre el 23-11-21, data de tancament del darrer càlcul d’aquest indicador, i el 24-11-22, s’ha constatat la 
publicació d’un total de 140 notícies en la premsa diària nacional (Bondia, Diari d’Andorra i El Periòdic 
d’Andorra) que inclouen el terme “Comapedrosa”. Aquesta xifra representa un decrement del 14,11% 
respecte l’any anterior. 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

+33,22 ▲ 
Evolució del número d’aparicions a la premsa diària nacional (B10). 
 

 
 

 

 
D1 PERSONAL PER RÈGIM LABORAL 

PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS PERÍODE TEMPORAL 

Número de persones per any i categoria laboral 1 any 16 2007-22 
RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

La taula següent mostra els resultats de l’any 2022 del càlcul de l’indicador de personal per règim laboral. 
Per a la correcta interpretació dels resultats, vegeu l’indicador A20. La dedicació fa referència a la 
dedicació específica al parc (fracció).  
 
 

 
 

Els percentatges de canvi interanual de cadascun dels àmbits considerats es mostra, entre parèntesis, a 
continuació: administratiu (+10,44), tècnic (-8,10), guarderia (+5,91) i manteniment (+67,40). Pel que fa al 
règim laboral, els percentatges de canvi interanual són els següents: adscrits a l’espai (-2,78), temporals 
(+22,81) i vinculats a concessions (+8,59). 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CONCLUSIÓ TENDÈNCIA ESTABLERTA 

(La majoria de categories i àmbits augmenten) ▲ 
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D2 PERSONAL PER ÀMBIT FUNCIONAL 
PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 

EXECUCIONS PERÍODE TEMPORAL 
Número de persones per àmbit funcional 1 any 16 2007-22 

RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 
La taula següent mostra els resultats de l’any 2022 del càlcul de l’indicador de personal per àmbit 
funcional. Per a la correcta interpretació dels resultats, vegeu l’indicador A20. La dedicació fa referència a 
la dedicació específica al parc (fracció).  
 

 
 

Els percentatges de canvi interanual de cada àmbit funcional es mostra, entre parèntesis, a continuació: 
gestió del patrimoni natural i cultural -vigilància, recerca, etc.- (-3,50%), ús públic i educació ambiental -
activitats, equipaments, etc.- (+1,97%), suport a la població local i participació -comissions, activitats 
tradicionals, etc.- (+11,90%), i planificació, activitats generals i administració -manteniment, material 
tècnic, etc.- (-0,77). 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CONCLUSIÓ TENDÈNCIA ESTABLERTA 

(La meitat dels àmbits augmenta i la meitat disminueix) ▬ 
 

D9 PRESSUPOST 
PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 

EXECUCIONS 
PERÍODE 

TEMPORAL 
Euros per hectàrea i any totals, i euros per hectàrea i 

any per a cadascun dels àmbits funcionals 1 any 16 2007-22 

RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 
Segons el “Pressupost general del Comú de la Massana per a l’exercici 2022”, es preveia un total de 
69.414 euros. Aquí s’inclouen les següents partides bàsiques: CIC -Centre d’Interpretació del 
Comapedrosa- (neteja i lloguer), i activitats i estudis tècnics. Segons el Programa Anual d’Actuacions 
2022, es preveia la realització de 25 actuacions diferents. 
 

 
 

El pressupost de 2022 representa una disminució del 81,62% respecte el de 2021.  
 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

+25,28 ▲ 
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D11 FONTS DE FINANÇAMENT I INGRESSOS 
DIRECTES 

SUBAPARTAT PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

D11A 
Número de fonts de finançament, i 

percentatge anual de les actuacions 
d’aquestes, que es realitzen al parc 

1 any 16 2007-22 

D11B Ingressos directes anuals 1 any 16 2007-22 
SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

D11A Tal com s’indica al càlcul de l’indicador D9, tot el pressupost del parc ha provingut, durant 
el 2022, del Comú de la Massana. 

D11B 
Durant el 2022 s’han venut un total de 37 productes (unitats) de marxandatge del parc: 
12 clauers de fusta, 2 còmics del parc, 18 imants de fusta i 5 guies de visita. Aquests 
equivalen a un import de 189 euros. Convé tenir present que, en el càlcul d’aquest 
indicador, no es té en compte la contractació de les sortides guiades. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) / CONCLUSIÓ TENDÈNCIA ESTABLERTA 

D11A (Les fonts de finançament no varien) ▬ 
D11B +242,11 ▲ 

FIGURES 
Evolució de la venda de productes de marxandatge (D11b). 
 

 
 
 

 

 
E2 EXECUCIÓ D’ACTUACIONS PROGRAMADES 

PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

Percentatge de les actuacions executades respecte el total 
d’actuacions programades 1 any 16 2007-22 

RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 
De les 25 actuacions incloses al Programa Anual d’Actuació 2022, se n’han executat, totalment o parcial, 
18, que correspon al 72,00%. 

ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

+4,99 ▲ 
FIGURES 

Evolució del percentatge de les actuacions executades respecte les programades (E2). 
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E3 
 

INFORMES PRECEPTIUS I INFORMES 
D’INCIDÈNCIES 

SUBAPARTAT PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

E3A Número d’informes preceptius 1 any 16 2007-22 

E3B Número d’informes d’incidència, amb 
especificació dels que ja han estat corregits 1 any 13 2010-22 

SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

E3A 

L’any 2022 s’han emès 18 informes vinculants, tots acompanyats, després de la 
incorporació de les limitacions addicionals necessàries, del corresponent informe 
d’autorització. Concretament, s’han preparat 6 informes relatius a competicions esportives, 
8 a obres o actuacions relacionades amb el refugi guardat, 2 a acampades, 1 a instal·lació 
d’arnes i 1 a col·locació d’una antena amb finalitats científiques. 

E3B 

Durant el 2022 s’han detectat 20 incidències, ja sigui directament pel personal del parc o 
mitjançant fotodenúncies. La majoria corresponen a la realització de foc en indrets no 
autoritzats i a la presència de gossos sense lligar, però també s’han detectat vehicles 
motoritzats no autoritzats, accés de persones en àrees no permeses, arbres caiguts, 
baranes per reparar i pintades per corregir. 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

E3A +54,86 ▲ 
E3B -6,44 ▼ 

 
 

E5 
 

GRAU D’UTILITZACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES I 
ACTUALITZACIÓ I ÚS DEL WEB 

SUBAPARTAT PARÀMETRE PERIODICITAT Nº 
EXECUCIONS 

PERÍODE 
TEMPORAL 

E5A Índex del 0 al 5 que valora l’ús de les noves 
tecnologies en la gestió diària de l’espai 1 any 16 2007-22 

E5B Número d’actualitzacions realitzades a la 
pàgina web del parc per any 1 any 14 2009-22 

E5C Número d’usuaris i sessions (visites) que han 
accedit al web del parc 1 any 11 2012-22 

E5D Número total de “M’agrada” i número total de 
seguidors al Facebook del parc 1 any 6 2017-22 

E5E Número total de seguidors al Instagram del 
parc i número de posts per any  1 any 3 2022 

SUBAPARTAT RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE L’EXECUCIÓ ACTUAL 

E5A 
La puntuació assolida en el càlcul de l’indicador E5a és 4, atès que es disposa i s’utilitza 
un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica), s’empra un GPS i existeix pàgina web. El 
resultat d’enguany és el mateix que el de les darreres 9 execucions. 

E5B 
Durant el 2022 s’han dut a terme, com a mínim, 5 actualitzacions de l’apartat “Actualitat” 
de la pàgina web del parc (informació actualitzada a 25-11-22), així com 1 actualització 
dels continguts dels apartats relatius a normativa i documentació. Aquesta xifra representa 
una disminució del 14,29% respecte el 2021. 

E5C Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023, 23.685 usuaris (visitants únics) van 
accedir a la pàgina web del parc, comptabilitzant un total de 93.075 pàgines vistes. 

E5D 
El Facebook del parc disposava, el 25-11-22, de 1.059 “M’agrada” i de 1.165 seguidors. 
Durant l’any 2022 s’han penjat 60 posts, xifra que representa un 36,84% menys que l’any 
2021. 

E5E 
Durant el 2022 s’han penjat 71 posts al Instagram del parc (sense tenir en compte Stories), 
xifra que representa una disminució del 37,72% respecte el 2021. El Instagram del parc 
disposa d’un total de 1.867 seguidors (dades actualitzades a 25-11-22). 

SUBAPARTAT ANÀLISI COMPARATIU I TENDÈNCIA 
CANVI INTERANUAL MITJÀ (%) TENDÈNCIA ESTABLERTA 

E5A +2,78 ▬ 
E5B +14,54 ▲ 
E5C +28,90 (usuaris) / +82,18 (pàgines vistes) ▲ 
E5D +29,26 (“M’agrada”) / +31,93 (seguidors) / -9,22 (posts) ▲ 
E5E +48,84 (seguidors) / -1,80 (posts) ▲ 
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4.-TAULA RESUM DEL SETZÈ CÀLCUL DELS INDICADORS I CONCLUSIONS PRELIMINARS 
 
4.1.-TAULA RESUM DEL SETZÈ CÀLCUL DELS INDICADORS 
 
Taula 2. Taula resum del setzè càlcul dels indicadors. 
 

Codi Nom Anys de 
càlcul 

Tendència 
detectada 

A3 A3b Pressió urbanística perimetral i de les infraestructures Infraestructures 2007-22 ▲ 

A5.1 

A5.1a 

Seguiment d’espècies  
faunístiques clau 

Trencalòs 2007-22 ▬ 
A5.1b Àguila daurada 2007-22 ▬ 
A5.1c Gall de bosc 2008-22 ▼ 
A5.1d Isard 2007-22 ▲ 
A5.1e Serenalla pallaresa 2007-22 ▲ 

A5.2 Seguiment de les comunitats d’amfibis  2010-22 ▲ 
A6 Seguiment de lepidòpters diürns 2006-20 ▼ 
A7 Seguiment d’ocells comuns 2005-22 ▲ 

A8 

A8a 

Seguiment d’espècies 
florístiques clau 

Marcòlic pirinenc 2008-22 ▲ 
A8b Marcòlic vermell 2008-22 ▼ 
A8c Pensament alpí 2008-22 ▲ 
A8d Cerasti pirinenc 2009-22 ▲ 
A8e Seneci pirinenc 2009-22 ▲ 
A8f Muguet 2013-22 ▲ 
A8g Cargola de roca 2014-22 ▲ 
A8h Saxífraga mitjana 2014-22 ▲ 
A8i Gatzerí 2014-22 ▼ 
A8j Cal·lítrique 2015-22 ▼ 
A8k Espunyidella d’olor 2021-22 ? 
A8l Curraià vermell 2021-22 ? 

A12.2 Seguiment de les molleres 2010-22 ▼ 

A15 

A15a 

Activitats i sortides 
guiades, i competicions 

esportives 

Sortides i activitats organitzades 2006-22 ▲ 
A15b Competicions esportives 2009-22 ▼ 
A15c Freqüentació coll de les Cases 2012-22 ▲ 
A15d Freqüentació Circuit Interpretatiu 2019-22 ▲ 
A15e Freqüentació camí del refugi de Comapedrosa 2019-22 ▲ 
A15f Freqüentació camí portella de Sanfons 2020-22 ▲ 
A15g Freqüentació camí Percanela-Les Fonts 2020-22 ▲ 
A15h Freqüentació camí Pla de l’Estany 2021-22 ? 
A15i Geocerca per al públic familiar 2014-22 ? 

A18 Recerca 2007-22 ▼ 
A20 Nombre de treballs generats 2007-22 ▬ 

A22 
A22a 

Evolució d’alguns usos i activitats 
Espècies cinegètiques 2015-22 ▼ 

A22b Caps de bestiar 2007-22 ▲ 
A22c Arnes 2013-22 ▼ 

A25 Valoració de les visites 2014-22 ? 

B1 B1a Visites ateses als 
equipaments 

Equipament per a l’atenció dels visitants 2006-22 ▲ 
B1b CIC (Centre d’Interpretació del Comapedrosa) 2016-21 ? 

B2 B2a Ocupació del refugi guardat de 
Comapedrosa 

Pernoctacions 2005-22 ▲ 
B2b Àpats 2007-21 ? 

B5 

B5a 
Itineraris i camins senyalitzats, i 

cartells orientatius 

Itineraris i camins senyalitzats 2007-22 ▬ 
B5b Cartells orientatius 2007-22 ▬ 
B5c Plaquetes orientatives 2013-22 ▬ 
B5d Control de l’erosió 2017-22 ▼ 

B6 Personal dedicat als serveis als visitants 2007-22 ▲ 

B9 B9a Activitats educatives i participació de 
la població escolar 

Activitats educatives 2007-22 ▲ 
B9b Participació de les escoles 2009-22 ▲ 

B10 Aparicions a la premsa diària nacional 2007-22 ▲ 
D1 Personal per règim laboral 2007-22 ▲ 
D2 Personal per àmbit funcional 2007-22 ▬ 
D9 Pressupost 2007-22 ▲ 

D11 D11a Fonts de finançament i ingressos 
directes 

Fonts de finançament 2007-22 ▬ 
D11b Ingressos directes 2007-22 ▲ 

E2 Execució d’actuacions programades 2007-22 ▲ 

E3 E3a Informes preceptius i informes 
d’incidències 

Informes preceptius 2007-22 ▲ 
E3b Informes d’incidències 2010-22 ▼ 
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Codi Nom Anys de 
càlcul 

Tendència 
detectada 

E5 

E5a 
Grau d’utilització de noves 

tecnologies i actualització i ús del 
web 

Grau d’utilització 2007-22 ▬ 
E5b Actualització de la web 2009-22 ▲ 
E5c Utilització del web 2012-21 ▲ 
E5d Seguiment del Facebook 2017-22 ▲ 
E5e Seguiment del Instagram 2020-22 ▲ 

 
▲  el càlcul de l’indicador al llarg del interval temporal considerat sembla que mostra una millora del paràmetre 

considerat. 
▬  el càlcul de l’indicador al llarg del interval temporal sembla que no mostra, en general, variacions rellevants. 
▼ el càlcul de l’indicador al llarg del interval temporal considerat sembla que mostra un empitjorament del paràmetre 

considerat. 
?  no es disposa de dades suficients, i, per tant, no es pot establir cap tendència.  
 
4.2.-CONCLUSIONS PRELIMINARS 
 
4.2.1.-ANÀLISI GENERAL DELS RESULTATS 
 
El 54,84% dels 62 indicadors inclosos a l’execució 2022 del Programa de Seguiment 
evoluciona de forma positiva, i el 14,52% no mostra variacions rellevants o cap tendència 
concreta (figura 2). Per altra banda, el 19,35% sembla que evoluciona negativament. De la 
resta, que correspon a l’11,29% del total d’indicadors, no es disposa de dades suficients. 
 
Figura 2. Percentatge d’indicadors en funció de la tendència establerta a partir de l’execució actual. 
 

 
 

Taula 3. Número d’indicadors en funció de la seva tipologia i la tendència establerta a partir de l’execució actual. 
 

Grup d'indicadors Nº d'indicadors 
Nº d’indicadors segons la tendència 

▲ ▬ ▼ ? 
Resultats (inclou estat i context) 37 19 3 10 5 

Activitats i serveis 12 6 3 1 2 
Legislació i planificació 0 0 0 0 0 

Mitjans 5 3 2 0 0 
Funcionament 8 6 1 1 0 

Total 62 34 9 12 7 
 
A l’apartat següent es recullen, de forma resumida i esquemàtica, els aspectes més rellevants 
que es desprenen de l’execució 2022 del Programa de Seguiment. 
 
4.2.2.-INDICADORS PRINCIPALS QUE SEMBLA QUE EVOLUCIONEN NEGATIVAMENT I ASPECTES 
PRINCIPALS A TENIR EN CONSIDERACIÓ 
 
Ø Es recomana, tal com ja s’esmentava en memòries anteriors d’aquest programa, 

potenciar les tasques de monitoratge, així com executar noves tasques de recerca 
aplicada, relatives als elements biològics que sembla que presenten una tendència 
negativa. Aquests són el gall de bosc (indicador A5.1c), la comunitat de lepidòpters 
ropalòcers (indicador A6), el marcòlic vermell Lilium martagon (indicador A8b), el 
gatzerí Prunus padus (indicador A8i), la cal·lítrique Callitriche palustris (indicador A8j) i 
les molleres (indicador A12.2).  
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Ø La tendència negativa que s’atribueix a l’evolució de les competicions esportives 
(indicador A15b) hauria de comportar, tal com ja s’apuntava en memòries anteriors 
d’aquest programa, la definició i implementació de mesures destinades a la regulació 
d’aquest àmbit i, si escau, a la correcció i compensació dels impactes negatius. Aquest 
fet també es relaciona, com a mínim parcialment, amb l’augment de l’erosió (indicador 
B5d).  

Ø En referència a les activitats tradicionals, seria recomanable potenciar la instal·lació 
d’arnes (indicador A22c) a l’interior o a la perifèria immediata del parc. 

Ø Alhora, també caldria potenciar la realització d’actuacions de recerca dins l’espai 
protegit (indicador A18).  

Ø L’augment del número d’incidències detectades (indicador E3b), així com la disminució 
del percentatge d’incidències que han estat corregides respecte el total, recomanaria, 
tal com ja s’avançava en memòries anteriors d’aquest projecte, un increment del 
personal dedicat a les tasques de manteniment. 
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ANNEX: PRÒXIM CÀLCUL DELS INDICADORS 
 

Codi Nom Pròxim 
càlcul 

A1 Canvis en les dimensions i la forma 2023 
A2 Canvis en la connectància ecològica 2023 

A3 A3a Pressió urbanística perimetral i de les 
infraestructures 

Pressió urbanística perimetral 2023 
A3b Infraestructures 2023 

A4 Canvi en els elements geològics clau 2023 

A5.1 

A5.1a 

Seguiment d’espècies  
faunístiques clau 

Trencalòs 2023 
A5.1b Àguila daurada 2023 
A5.1c Gall de bosc 2023 
A5.1d Isard 2023 
A5.1e Serenalla pallaresa 2023 

A5.2 Seguiment de les comunitats d’amfibis  2023 
A6 Seguiment de lepidòpters diürns 2023 
A7 Seguiment d’ocells comuns 2023 

A8 

A8a 

Seguiment d’espècies 
florístiques clau 

Marcòlic pirinenc 2023 
A8b Marcòlic vermell 2023 
A8c Pensament alpí 2023 
A8d Cerasti pirinenc 2023 
A8e Seneci pirinenc 2023 
A8f Muguet 2023 
A8g Cargola de roca 2023 
A8h Saxífraga mitjana 2023 
A8i Gatzerí 2023 
A8j Cal·lítrique 2023 
A8k Espunyidella d’olor 2023 
A8l Curraià vermell 2023 

A9 Extinció local d’espècies 2023 
A10 Espècies exòtiques 2023 
A11 Canvi en els usos i cobertes del sòl i en el grau de fragmentació 2023 

A12.1 A12.1a Canvis en alguns dels hàbitats clau Bedollar de beç pubescent 2023 
A12.1b Matollars nans de nabius 2023 

A12.2 Seguiment de les molleres 2023 
A13 Canvis en l’estat ecològic dels cursos hídrics i del bosc de ribera 2023 
A14 Canvis en l’estat del patrimoni arquitectònic i arqueològic 2023 

A15 

A15a 

Activitats i sortides guiades, i 
competicions esportives 

Sortides i activitats organitzades 2023 
A15b Competicions esportives 2023 
A15c Freqüentació coll de les Cases 2023 
A15d Freqüentació Circuit Interpretatiu 2023 
A15e Freqüentació camí del refugi de Comapedrosa 2023 
A15f Freqüentació camí portella de Sanfons 2023 
A15g Freqüentació camí Percanela-Les Fonts 2023 
A15h Freqüentació camí Pla de l’Estany 2023 
A15i Geocerca per al públic familiar 2023 

A16 Canvis en l’educació i la sensibilització 2023 
A17 Canvis en la percepció de la qualitat del medi natural i el paisatge 2023 
A18 Recerca 2023 
A19 Activitat econòmica induïda 2023 
A20 Nombre de treballs generats 2023 
A21 Certificacions 2023 

A22 
A22a 

Evolució d’alguns usos i activitats 
Espècies cinegètiques 2023 

A22b Caps de bestiar 2023 
A22c Arnes 2023 

A23 

A23a 

Canvis en la valoració dels impactes 
dels usos i activitats 

Ramaderia 2023 
A23b Aprofitaments forestals 2023 
A23c Ús recreatiu 2023 
A23d Caça 2023 
A23e Pesca 2023 

A24 

A24a 

Canvis en la valoració de la gestió 
dels usos i activitats 

Ramaderia 2023 
A24b Aprofitaments forestals 2023 
A24c Ús recreatiu 2023 
A24d Caça 2023 
A24e Pesca 2023 

A25 Valoració de les visites 2023 
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Codi Nom Pròxim 
càlcul 

B1 B1a Visites ateses als equipaments Equipament per a l’atenció dels visitants 2023 
B1b CIC (Centre d’Interpretació del Comapedrosa) 2023 

B2 B2a Ocupació del refugi guardat de 
Comapedrosa 

Pernoctacions 2023 
B2b Àpats 2023 

B3 B3a Senyalització de límits i accessos Senyalització de límits i accessos 2023 
B3b Número d’elements de senyalització  2023 

B4 Plafons informatius 2023 

B5 

B5a 
Itineraris i camins senyalitzats, i cartells 

orientatius 

Itineraris i camins senyalitzats 2023 
B5b Cartells orientatius 2023 
B5c Plaquetes orientatives 2023 
B5d Control de l’erosió 2023 

B6 Personal dedicat als serveis als visitants 2023 
B7 Publicacions i jornades científiques 2023 
B8 Publicacions divulgatives i altre material divulgatiu 2023 

B9 B9a Activitats educatives i participació de la 
població escolar 

Activitats educatives 2023 
B9b Participació de les escoles 2023 

B10 Aparicions a la premsa diària nacional 2023 
C1 Figures legals de protecció 2023 
C2 Adequació del disseny 2023 
C3 Titularitat del sòl 2023 
C4 Planificació de l’ús dels recursos naturals 2023 
C5 Participació pública 2023 
C6 Difusió dels continguts del Pla Rector 2023 
C7 Elaboració i difusió d’una memòria anual d’activitats i resultats 2023 
C8 Elaboració d’un pla anual d’actuacions 2023 
D1 Personal per règim laboral 2023 
D2 Personal per àmbit funcional 2023 
D3 Participació en programes de voluntariat 2023 
D4 Participació pública en els òrgans de gestió 2023 
D5 Associacions i empreses vinculades a la conservació 2023 
D6 Existència d’equipaments o infraestructures a l’interior de l’espai 2023 
D7 Existència d’equipaments o infraestructures a l’exterior de l’espai 2023 
D8 Accés amb transport públic 2023 
D9 Pressupost 2023 

D10 

D10a 

Adequació dels recursos 

Gestió del patrimoni 2023 
D10b Ús públic i educació ambiental 2023 
D10c Població local i participació 2023 
D10d Planificació i activitats generals 2023 

D11 D11a Fonts de finançament i  
ingressos directes 

Fonts de finançaments 2023 
D11b Ingressos directes 2023 

E1 Grau de formalització dels procediments interns 2023 
E2 Execució d’actuacions programades 2023 

E3 E3a Informes preceptius i informes 
d’incidències 

Informes preceptius 2023 
E3b Informes d’incidències 2023 

E4 Denúncies i contenciosos 2023 

E5 

E5a 

Grau d’utilització de noves tecnologies i 
actualització i ús del web 

Grau d’utilització 2023 
E5b Actualització del web 2023 
E5c Utilització del web 2023 
E5d Seguiment del Facebook 2023 
E5e Seguiment del Instagram 2023 

E6 Grau d’ambientalització dels equipaments 2023 
E7 Recerca vinculada amb la gestió 2022 
E8 Grups de treball, convenis, programes i protocols 2023 

E9 E9a Cooperació amb altres espais protegits Grau de cooperació 2023 
E9b Número d’espais protegits 2023 

 
 
 
 
 


