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Introducció 
 
 
El present document presenta un balanç per l’any 2019 del programa de seguiment d’indicadors de 
gestió que es varen definir l’any 2012. A partir d’un punt de partida que correspon a l’estat de cada 
indicador a finals de l’any 2012, s’analitza llur evolució seguint una periodicitat d’avaluació 
preestablerta. Es recorda si escau la metodologia seguida i es determinen, segons l’evolució de 
cada indicador, unes mesures correctores i/o les actuacions que s’integren en el pla de gestió anyal 
que es proposa a l’Òrgan Rector, tenint en compte els principals objectius de gestió (Pla Rector 
2016-2019) i els recursos econòmics i humans., precisant-ne si escau el grau de prioritat.  
 
El pla de gestió aprovat pel període 2016-2019 preveia el seguiment de 61 indicadors de gestió, 
que es precisen a continuació (s’indica entre parèntesis la periodicitat d’avaluació de cada 
indicador): 
 
Indicadors del medi natural i cultural (20) 
 

 S espai i % S (ZUR) - zones de reserva (4) - A1 
 Índex de circularitat (4πA/P2 on A : àrea,P: perímetre) (4) - A2 
 Canvis en usos i cobertes de sol (4) - A3 
 Canvis en la connectivitat ecològica (fragmentació), en el parc però també amb les zones 

pròximes al Parc i en particular la connectivitat ecològica amb els espais naturals protegits 
propers (corredors biològics) (4) - A4 

 Hàbitats d’interès (integritat / N impactes ambientals ) (1) - A5 (A5.1 hab. interès 5.2 hab. rars) 
 N zones humides impactades (Ramsar) (1) - A6 
 Integritat del bosc de ribera com a connector biològic (4) - A7 
 Monitoratge de les espècies d’interès - fauna/flora (veure apartat Patrimoni Natural) (1) - A8 
 N bioindicadors (amfibis(A9.1) i rèptils(A9.2), papallones(A9.3), ocells (1) : A9.41(soca); A9.42 

(anellament)  i A9.43 (gall de bosc/perdiu blanca) 
 N inventaris - prospecció i monitoratge (hàbitats (A10.1) / espècies( A10.2)) (1) 
 Estat ecològic del riu de Sorteny (QBR/FBILL ECOSTRIMED) (2) - A11 
 Estat ecològic de l’estany (2) - A12 
 N inventaris arqueològics (2) - A13 
 Estat de conservació del patrimoni agroramader i industrial (N impactes) (2) - A14 

 
 
Indicadors dels aprofitaments (7) 
 

 N ramaders, N caps de bestiar (1) - B1  
 N ruscs instal·lats (1) - B2 
 Seguiment del prat de dall (mostrejos fitosociològics - 3 punts fixes) (2) - B3 
 Estat sanitari forestal (2) - B4 
 Estat de les pastures - B5.1 (N taxons prat de dall) i espècies “invasores” B5.2 (2) 
 N senglars caçats (i altres espècies caçables) (1) - B6 

 
 
Indicadors de l’ús públic (23) 
 

 N infraestructures (senyalitzacions, etc) (2) - C1 
 N plafons informatius (2) - C2 
 N itineraris interpretatius (2) - C3 
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 N persones dedicades al servei del visitant (1) - C4 
 Freqüentació (ecocomptador, caseta) (1) - C5 (total) – C5.1 (hivern) i C5.2 (primavera estiu tardor) 
 Sortides guiades (guia parc i guies privats acreditats) (1) - C6.1 i C6.2 
 N sortides educació ambiental i nombre de nens (1) - C7 
 Nivell d’erosió dels camins marcats (1) - C8 
 Impactes vinculats a l’ús públic fora dels camins marcats (1) - C9 
 Vendes merxandatge – part llibreria (1) - C10.1 (total) i 10.2 (llibreria) 
 N activitats promogudes pel parc (educació ambiental exclosa) (1) - C11 
 Hores manteniment de camins, etc (excepte inventaris i monitoratge) per categoria (1) – C12 
 N incidències (expedients) (1) - C13 
 Activitat econòmica induïda (guies, sector turístic proper (hotelers...), productes elaborats,...) 

(2) - C14 
 Ús de l’imatge parc (1) - C15.1(And.Tur.) - (OEV :15.2 posts; 15.3 reaccions) 
 N accidents (seguretat) (1) - C16 
 Ocupació refugi guardat (1) - C17 

 
 
Indicadors de l’administració i planificació de la gestió (11) 
 

 Nivell d’execució del programa d’actuacions (1) - D1 
 Pressupost (Parc + Centre de natura de la Cortinada) (1) - D2 
 N llocs de treball (1) - D3 
 Participació al Comitè Consultiu (2) - D4 
 Col·laboracions (N trobades, N intercanvis tècnics - espècies/hàbitats, altres) (1) - D5 
 Difusió de la informació (publicacions científiques i divulgatives) (2) - D6 
 Recerca (projectes de recerca aplicada a la gestió) (2) - D7 
 Voluntariat (N participants) (2) - D8 
 Memòria anual (1) - D9 
 N sol·licituds i informes preceptius  (2) - D10 
 N denúncies i contenciós (2) - D11 

 
 
Metodologia 
 
La metodologia emprada per cada indicador, en particular els de l’estat natural, ha de seguir la 
mateixa línia dels altres espais naturals protegits per tal de comparar i interpretar les tendències 
d’evolució de les poblacions o de l’estat natural dels hàbitats o dels complexes d’hàbitats i 
planificar les mesures correctores corresponent.  
 
La majoria dels indicadors són quantitatius, alguns comporten uns apartats detallant el concepte 
principal com és el cas del seguiment dels hàbitats, de la fauna i de la flora d’interès o també pel 
que fa als bioindicadors (ropalòcers, amfibis i ocells) el monitoratge dels quals segueix el mateix 
protocol que s’utilitza al parc natural comunal de les valls del Comapedrosa fins i tot pel que fa al 
SOCA (seguiment d’ocells comuns) coordinat a nivell nacional pel CENMA. 
 
La periodicitat teòrica de seguiment de cada indicador es defineix entre parèntesis en el llistat 
anterior. Algun indicador necessita la intervenció d’un biòleg (per exemple, l’estat ecològic de 
l’estany). Els tècnics del parc aniran millorant llur coneixement, en particular en el marc de les 
diferents col·laboracions tècniques amb els altres parcs naturals o els organismes de recerca, per 
tal de poder dur a terme l’avaluació de cada indicador de forma autònoma.  
 
Es publicarà tota la informació a la web del parc natural, www.sorteny.ad. 
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Els 48 indicadors valorats l’any 2020, són els següents : 
Indicadors del medi natural i cultural (12) 
 

 Hàbitats d’interès (integritat / N impactes ambientals ) (1) - A5(A5.1 hab. interès 5.2 hab. rars) 
 N zones humides impactades (Ramsar) (1) - A6 
 Monitoratge de les espècies d’interès - fauna/flora (veure apartat Patrimoni Natural) (1) - A8 
 N bioindicadors (amfibis(A9.1) i rèptils(A9.2), papallones(A9.3), ocells (A9.41 (SOCA); 9.42 

(anellament) i 9.43 (gall de bosc i perdiu blanca) (1) 
 N inventaris - prospecció i monitoratge ((A10.1) / espècies flora( A10.2)) (1) 
 N inventaris arqueològics (2) - A13 
 Estat de conservació del patrimoni agroramader i industrial (N impactes) (2) - A14 

 
Indicadors dels aprofitaments (4) 
 

 N ramaders, N caps de bestiar (1) - B1  
 N ruscs instal·lats (1) - B2 
 Espècies “invasores” (2) - B5.2 
 N senglars caçats (i altres espècies caçables) (1) - B6  
 

Indicadors de l’ús públic (22) 
 

 N infraestructures (senyalitzacions, etc) (2) - C1 
 N plafons informatius (2) - C2 
 Itineraris interpretatius (2) -  C3 
 N persones dedicades al servei del visitant (1) - C4 
 Freqüentació (ecocomptador, caseta) (1) - C5 (total) – C5.1 (hivern); C5.2 (primavera-estiu-

tardor) 
 Sortides guiades (guia parc i guies privats acreditats) (1) - C6.1 i C6.2 
 N sortides educació ambiental i nombre de nens (1) - C7 
 Nivell d’erosió dels camins marcats (1) - C8 
 Impactes vinculats a l’ús públic fora dels camins marcats (1) - C9 
 Vendes merxandatge – part llibreria C10 (total) (1) - C10.1 C10.2 
 N activitats promogudes pel parc educació ambiental exclosa) (1) - C11 
 Hores manteniment de camins, etc (excepte inventaris i monitoratge) per categoria (1) -  C12 
 N incidències (expedients) (1) - C13 
 Activitat econòmica induïda (2) -  C14 
 Ús de l’imatge parc (1) - C15.1(And.Tur.) - (OEV :15.2 posts; 15.3 reaccions) 
 N accidents (seguretat) (1) - C16 
 Ocupació refugi guardat (1) - C17 

 
Indicadors de l’administració i planificació de la gestió (10) 

 Nivell d’execució del programa d’actuacions (1) - D1 
 Pressupost (Parc + Centre de natura de la Cortinada) (1) - D2 
 N llocs de treball (1) - D3  
 Participació al Comitè Consultiu (2) - D4 
 Col·laboracions (N trobades, N intercanvis tècnics - espècies/hàbitats, altres) (1) - D5 
 Difusió de la informació (publicacions científiques i divulgatives) (2) - D6 
 Recerca (2) - D7 
 Voluntariat (N participants) (2) - D8 
 Memòria anual (1) - D9 
 N sol·licituds i informes preceptius  (2) - D10 
 Denúncies i contenciós (1) - D11 
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1. - Indicadors del medi natural 

1.1. - Superfícies de les zones de reserva i d’ús restringit -A1 

1.2. - Canvis en dimensions i forma : grau de circularitat -A2 

1.3 - Canvis en usos i cobertes de sòl -A3 

1.4. - Canvis en la connectivitat ecològica i connectància -A4 
 

1.5. - Hàbitats d’interès - integritat/impactes 

 1.5.1 - Hàbitats d’interès-A5/A10.1 
 
Queden per confirmar  
 
un hàbitat quionòfil situat al subalpí superior (2.530m), en 
un petit tàlveg, dominat per Luzula desvauxii i sobretot 
Alchemilla demissa , inventariat el 2017, que seria de 
l’aliança Salicion herbacea : 
 

- Alchemillo demissae-Luzuletum desvauxii (nova), 
per confirmar 

 
Un hàbitat de prats calcícoles a Oxytropis neglecta 
subsp. occidentalis  - probablement de l’aliança de 
l'Oxytropido-Elynion 
 
El mostreig realitzat dona : 
 
 
Espècies  Ab/om 

     

Oxytropis amethystea  4 

Festuca sp  2 

Helictotrichon sedenense  2 

Carex sp  1 

Leontodon hispidus  3 

Anthyllis montana subsp. alpestris  2 

Luzula spicata  1 

Poa alpina  1 

Taraxacum pyrenaicum  1 

Carex atrata  1 

Plantago verticillata  + 

Lotus alpinus  + 

Potentilla pyrenaica  + 

Erigeron aragonensis  + 

Myosotis alpestris  + 



SEGUIMENT DELS INDICADORS DE GESTIÓ - ANY 2020 

 

Parc natural de la vall de Sorteny 8 

 

 
 
També s’ha inventariat uns hàbitats en roques àcides a Valeriana tripteris (propera a l’associació 
endèmica del Massís Central : Cystopterido fragilis-Valerianetum tripteridis Billy 2002), 
diferenciats segons l’altitud (1.700 (m1) m i 2.000 m (m2)) : 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Els hàbitats més amunt esmentats, així com els exposats a continuació, no presenten cap impacte, 
per tant, l’indicador (A5) és estable. 
 
Els altres hàbitats d’interès que gaudeixen d’un seguiment (no sistemàtic) són : 
- les cavitats 
- les roques i tarteres calcícoles 
- les roques i tarteres àcides (amb espècies de LV) 
- les congestes de neu a Salix herbacea/Cardamine 
alpina o a Gnaphalium hoppeanum(Ca) 
- els prats de dall (pla de Sorteny, orri del riu de la 
Serrera) 
- els prats calcícoles  
- les landes a Empetrum nigrum subsp 
hermaphroditum 
- les landes a Salix pyrenaica (foto adjunta) 
- els prats de sudorn (Festuca paniculata) amb lliri 
pirinenc (Iris latifolia) - Irido-Festucetum spadicae  

Carduus carlinoïdes  + 

Draba aizoides  + 

Botrychium lunaria  + 

Núm. mostreig m1  m2 

    
Valeriana tripteris  3  2 

Cystopteris fragilis  +  + 

Polypodium vulgare  +  + 

Asplenium sptentrionale  1   
Sempervivum montanum  1   
Gallium sp (pumilum?)  1   
Rosa sp (pendulina?)  1   
Vaccinium myrtillus   1   
Festuca niphobia  +   
Festuca gautieri     1 

Saxifraga paniculata     2 

Luzula nivea     1 

Epilobium collinum     1 

Oxalis acetosella     2 

Dryopteris filix‐mas     2 

Asplenium adiantum‐nigrum     + 

Sedum album     1 

Athyrium filix‐femina     1 

Hepatica nobilis     1 
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- el bosc vell de pi negre (Pinus uncinata) de la solana 
- els bosquets de Prunus padus subsp. borealis 
- el bosc de beç pubescent (Betula pubescens; B. carpatica) 
- el bosc de ribera a Salix phylicifolia subsp basaltica 
- els hàbitats quionòfils a Athyrium distentifolium 
- els boscos pioners a Calamagrostis arundinacea 
- els prats calcícoles a Astragalus penduliflorus 
- les megafòrbies 
- els hàbitats de prats humits i molleres 
 
el 2020, s’han controlat o al menys visitat, per tal de detectar alguns possibles impactes :  
 
- les roques i tarteres calcícoles 
- les roques i tarteres àcides (amb espècies de LV) 
- els prats calcícoles  
- els bosquets a Prunus padus subsp. borealis 
- els prats de sudorn (Festuca paniculata) amb lliri pirinenc (Iris latifolia) - Irido-Festucetum spadicae  
- el bosc vell de pi negre (Pinus uncinata) de la solana 
- el bosc de beç pubescent (Betula pubescens) 
- el bosc de ribera a Salix bicolor subsp basaltica 
- les megafòrbies 
- els hàbitats de prats humits i molleres 
  
En tots aquests hàbitats, no s’ha constatat cap impacte real i llur estat de conservació és bo (pel 
que fa a les zones humides, cal veure el punt 1.5.2). 
S’ha procedit al seguiment de 10 hàbitats. El que representa el 14% dels hàbitats del parc natural1 - 
Es pot considerar que A10.1 presenta una disminuació de cara al 2019. 
 
A l’annex 2.1, es presenten els hàbitats del parc natural seguint la classificació EUNIS amb la seva 
correspondència de Corine Biotop i del Mapa hàbitats (IEA, UB, CREAF, 2016), en el qual 
s’indiquen els hàbitats d’interès comunitari, així com aquells que són rars al país (verd). 
 
Els hàbitats d’interès comunitari ocupen 71,1 % de la superfície del parc natural, un 1,76% dels 
quals són hàbitats rars al país i fins i tot als Pirineus per alguns d’ells, com és el cas de les 
bosquines caducifòlies a Prunus padus subsp. borealis.  
Trobem 29 hàbitats rars a Sorteny, representant prop del 25 % dels hàbitats del parc natural. 
Es presenten els hàbitats rars a l’annex núm.2.2.  
 
Es proposa completar l’indicador de l’estat de conservació dels hàbitats d’interès A5 amb l’estat de 
conservació dels hàbitats rars del parc natural, que serien respectivament : A5.1 i A5.2, el 2019 
sent l’any de referència. El 2020, no s’ha constatat cap impacte als hàbitats rars visitats (A5.2 
estable). 
 
 

1.5.2. Monitoratge de les zones humides d’interès-A6 
 
Les zones humides representen una gran riquesa natural pel parc natural. Es busca reduir al màxim 
els impactes ambientals (teòricament no tenir-ne). Els riscs d’impactes resideixen en els canvis de 
règim hídric, els impactes mecànics per trepitjament excessiu pel bestiar i els visitants, les deixalles.  
 

 
1 Sense tenir en compte les zones humides 
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Els impactes que afecten algunes zones humides són d’ordre mecànic amb el trepitjament excessiu 
del bestiar o del públic, en particular en les zones de bonys d’esfagnes. L’obertura de petits corriols 
en la zona de les Saleres de l’Estanyó també afecta en part les molleres de la zona. 
 
S’han visitat a més a més les zones humides següents (12 zones) : 
02024001, 003, 005, 009, 024, 025, 052 (Listera cordata), 054, 059, 037(Salix lapponum), 038, 
02033002. 
Les zones afectades en part pel pas de visitants són les mateixes que pels anys anteriors : 
02024001, 02024012, 02024049, 02024050, 02024024, 02024025, 02062002, 02062005, 
02024039, 02024041, 02024020, són 11 zones de les 79 que comporta el parc (14%). 
Generalment els impactes es limiten a una zona de pas del públic d’una amplada màxima de 5 
metres. 
 
Les zones afectades pel bestiar (trepitjament excessiu) continuen sent : 
02024001, 02024002, 02024010, 02024012, 02024014, 02024015, 02024016, 02024018, 
02024019, 02024025, 02062005, 02062007, 02062008, sent 13 zones (16%) afectades pel 
bestiar però amb impactes reversibles. El risc més elevat sent per la 02024001 on s’acumula el 
bestiar a finals de temporada al portell (mitjans de novembre, per la climatologia favorable). 
 
Cal continuar amb les mesures correctores el 2021, fent el seguiment de les zones afectades per 
l’ús públic (trepitjament) mitjançant el control de l’accés restringit als camins marcats en ZUR 
(revisió del marcatge i control), i de l’accés motoritzat (prohibit), així com regular l’accés a les zones 
humides del bestiar en col·laboració amb el vaquer/eugasser contractat pel Comú.(A6 estable) 
 
Les mesures correctores a seguir continuen sent : 
 
- seguir l’estat de conservació de les zones 02024001, 02024002 i 02024012, 02024025 
- garantir la circulació superficial de les aigües a nivell de les zones humides del cap dels Graus 
- vetllar al manteniment dels canals de desguàs del camí d’accés al refugi 
- manteniment de la senyalització horitzontal i vertical al voltant de les zones humides 
- demanar al vaquer/eugasser de limitar l’estada i la concentració del bestiar en les zones humides  
 
Protocol de seguiment de l’estat de conservació de les zones humides 
 
Considerant l’estatut de les zones humides del parc natural (llista internacional de zones humides 
d’interès de RAMSAR), es plantejarà en prioritat el seguiment de l’estat de conservació de les zones 
que pateixen dels impactes més amunt esmentats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El 2020, no s’ha realitzat cap mostrieg, s’ha fet 
un seguiment amb dron, per apreciar els canvis 
en les dinàmiques de la vegetació i els impactes 
a la zona 02024025, situada a les Saleres de 
l’Estanyó - Clots de l’Estanyó I. S’ha realitzat, 
com planificat el 2019, però un tancat en una 
part de la zona, per preservar-lo dels impactes i 
poder comparar amb les zones veïnes al llarg del 
temps. El 2021, s’en farà el seguiment aplicant el 
protocol GREEN. 
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1.5.3 Seguiment de l’estany de l’Estanyó en el marc del projecte transfronterer 
GREEN 
 
En el marc del projecte transfronterer GREEN i per tal d’avaluar l’estat de conservació de la 
biodiversitat dels estanys a escala pirinenca així com els canvis globals i millorar els coneixements 
sobre els estanys de muntanya pirinenca, s’han seleccionat a Andorra uns 5 estanys, un dels quals 
és l’estany de l’Estanyó (uns 34 estanys en total sobre el massís repartits en 4 categories segons 
l’altitud).  
 
En el marc del projecte POCTEFA REPLIM/OPCC, amb la col·laboració del CENMA, es realitzen 
des de l’any 2017, unes campanyes de camp, com a mínim un cop l’any (tardor), per a prendre 
mostres d’aigua per a analitzar al laboratori i també per a mesurar paràmetres fisicoquímics bàsics 
de l’aigua in situ, com la temperatura, conductivitat, pH, potencial redox i l’oxigen dissolt. Tot això 
permetrà caracteritzar i dur a terme un seguiment científic de l’estat ecològic d’aquest i bon situat a 
una zona d’alta muntanya per a intentar caracteritzar l’impacte del canvi global durant els pròxims 
anys (fitxa de l’estany- fons IPE-CSIS). 
 
El 2020, tampoc s’ha dut a terme l’eliminació del barb roig (Phoxinus phoxinus) i el control de la 
població de salmònids per tal de recuperar part de la biodiversitat inicial que hauria de ser molt més 
elevada i podent recuperar-se en pocs anys. Es pot considerar l’indicador A12 com a estable. 
 
Aquesta actuació es tornarà a plantejar el 2021. 
 

1.6. Integritat del bosc de ribera com a connector ecològic -A7 
 
Seguint els inventaris del 2017(inventaris fitosociològics de diferents zones, seguint el riu de Sorteny 
fins els dos afluents que són el riu de la Cebollera i el riu de les Cebes, on es destaca un hàbitat 
característic de bosc de ribera, l’associació arbustiva altícola sinendèmica del Pirineu a Salix bicolor 
subsp. basàltica, el Veratro albi-Salicetum bicoloris subas. salicetosum basalticae, O.Bolòs. (J.J. 
Lazare, S. Riba & R. Boeuf, Botanique 4 : 37-57 (2018)), el 2020, no s’ha constatat cap impacte 
sobre aquest hàbitat. A7 és estable. 
 
Des del 2012, no es nota cap canvi en el grau de cobertura arbustiva, d’estructura o de l’estat 
sanitari del bosc de ribera. Tampoc a nivell del grau de naturalitat del canal fluvial. A7 estable 
 

1.7. Seguiment de la flora d’interès - A8 
 
El pla de gestió aprovat pel període 2020-2023 preveu, com pel pla de gestió anterior, el seguiment 
de la flora d’interès (9PN4). 
 
Es dona prioritat a les espècies de la llista vermella de la flora d’Andorra amb estatus CR (crític), EN 
(en perill), seguint el llistat de l’annex número 5 del Pla Rector i pel que fa a les espècies 
classificades amb l’estatut VU (vulnerable), el monitoratge es centra, en el límit del temps disponible, 
en particular en (en blau les espècies per les quals s’ha dut a terme un seguiment, al menys 
qualitatiu, el 2020) : Lepidium villarsii (CR), Prunus padus subsp. borealis (CR), Gagea soleirolii (EN), 
Listera cordata (EN), Convallaria majalis (EN), Ornitogalum pyrenaicum(EN), Galanthus nivalis (VU), 
Alchemilla demissa (DD), Salix lapponum subsp ceretana (EN), Salix phylicifolia subsp bicolor (LC); 
Cicerbita alpina (VU), Sedum telephium subsp. fabària (VU), Lilium pyrenaicum (NT), Astragalus 
penduliflorus(1), Draba tomentosa subsp ciliigera (VU). (1) aquesta espècie hauria d’integrar la llista 
vermella amb l’estatut crític(CR), vist que només hi ha una petita estació al parc natural de tot Andorra. 
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S’ha notat una bona florida de Tulipa sylvestris subsp. australis – 150 peus reproductors (150 el 
2019, 170 el 2018) així com de Gagea soleirolii amb més de 100 peus, com pel 2019. 
 
Moltes espècies d’interès es troben en zones de difícil accés o s’en coneixen poques estacions i 
fins i tot no s’han trobat (els inventaris florístics duts a terme per diferents biòlegs no donen sempre 
les coordenades de les estacions...). Raó per la qual no se segueixen sistemàticament totes les 
espècies cada any, també per manca de recursos humans.  
No s’utilitza sempre una metodologia estandarditzada com el comptatge del nombre total de peus 
especificant el nombre de peus reproductors o la magnitud de l’estació quan hi hagi molts peus o 
una reproducció vegetativa (Salix lapponum subsp ceretana).  
 
Per tal de poder comparar els resultats i elaborar unes diagnosis, es seguiran els protocols utilitzats 
per d’altres parcs naturals dels països veïns, en particular per, Astragalus penduliflorus (2021) i 
Xatardia scabra (2020). – (resultats elaborats per Clara Pladevall, CENMA) 
 

Xatardia 
scabra  Plantules  % 

peus no 
reproductors 

 
% 

peus 
reproductors  %  Depredats  %  TOTAL 

Stotal   1102  32,74%  2256    67,02%  8  0,24%  98  2,91%  3366 

 
 
S’ha dut a terme el monitoratge de 9 espècies d’interès. L’indicador A10.2 és globalment estable 
de cara al 2019 : 
 

 
 
 
 
      
e : estable; + : augment de la 
població; - : disminució de la 
població - en blanc : cap 
seguiment (p.r. peus 
reproductors) 
 
Cal continuar prospectant per 
trobar les espècies amb 
estatut d’amenaça, 
inventariades per la UB que 
fins ara no s’han pogut 
localitzar (bibliografia - check-
list de la flora d’Andorra).  
 
No s’ha notat cap impacte 

directe sobre les espècies d’interès monitoritzades.(A8).  
 
Alguna espècie com Lepidium villarsii (CR) està recuperant la seva població del 2016 (70 peus el 
2020, 60 peus el 2018, 43 peus el 2017 / 80 peus el 2016); val a dir també que si no està florida és 
difícil de trobar. 
 
 
 

Espècies Estat de conservació 
Galanthus nivalis e 
Convallaria majalis ++ (1370 p - 10% p.r. + 500/150 p.r.) 
Listera cordata e 
Lepidium villarsii + (78 p) 
Astragalus penduliflorus - 
Salix lapponum (+) 
Prunus padus subsp padus e 
Ornithogalum pyrenaicum  
(Loncomelos pyrenaicus) 

e 

Draba tomentosa subsp ciliigera e 
Lonicera alpigena - 
Cicerbita alpina - 
Centaurea montana - 
Campanula jaubertiana subsp. 
andorrana 

e 

Sorbus chamaemespilus - 
Xatardia scabra ++ 
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1.8. Seguiment de la fauna 
 
El pla de gestió aprovat pel període 2016-1019 preveu l’actuació 10PN5 que correspon  al 
seguiment de la fauna d’interès. A més a més de les espècies vertebrades de la llista vermella, 
també es fa el seguiment dels ocells comuns (SOCA), de papallones diürnes (BMSAnd). 
 

1.8.1. Seguiment d’espècies faunístiques com a bioindicadors - A9.1, A9.2, A9.3 
 
Les espècies bioindicadores beneficiant d’un seguiment constant són els ocells (SOCA) - veure 
punt següent) -, els amfibis i els rèptils, així com els ropalòcers (papallones diürnes). Les 
metodologies de seguiment dels amfibis i rèptils varen estar definides pel tècnic del parc natural de 
les valls del Comapedrosa en el marc del conveni de col·laboració. 
 
Vertebrats 
 
 
 
 
 
 
Les espècies patrimonials d’amfibis : 
 
- Tritó pirinenc (Calotriton asper)  
- Granota roja (Rana temporaria) 
- Salamandra (Salamandra salamandra)  
 
 
El 2020, no s’ha realitzat el protocol de seguiment d’amfibis, s’ha confirmat però, la presència del 
tritó pirinenc a la zona 02024001 (1 observació).  
Es considera que l’indicador A9.1 presenta un augment de cara al 2019. 
 
 S’han col·locat unes càmeres a diversos indrets, el que ha permès confirmar la presència de 

porc senglar, cabirol, llebre i guineu. 
 La marmota  es manté a totes les conques del parc a més de 2.400 m d’altitud. 

 
Pel que fa als rèptils, no s’ha tornat a observar el 2020, la serenalla vivípara (Zootoca vivipara) que 
s’havia inventariat a la zona humida 02024009 el 2014, però si, es confirma la presència de la 
salamandra (Salamandra salamandra), al voltant de la zona 02024005. 
 
Es fa el seguiment de la serenalla pallaresa (Iberolacerta aurelioi) seguint 
un transsecte situat al peu de la collada dels Meners. El nombre 
d’exemplars està limitat però es troben exemplars a totes les tarteres 
prospectades al voltant del pic de la Serrera. El cens dut a terme el 30/7 
pels guardes del parc va donar un exemplar. 
 
A9.2 és estable de cara al 2019. 
 
Pel que fa al seguiment de petits mamífers, el 2020, no s’ha realitzat des del parc cap monitoring 
senzill de l’almesquera (Galemys pyrenaicus). Des de Patrimoni natural, s’informa que no s’ha tornat 
a trobar rastres de l’espècie a Sorteny a l’inventari nacional realitzat per l’espècie i als inventaris 
realitzats el 2019. 
 

Pel que fa als amfibis es duen a terme uns 
inventaris seguint tres transsectes. Tots tres 
estan situats al Pla de Sorteny 
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Invertebrats 
 
Pel que fa als ropalòcers, se segueix el programa BMSAnd 
coordinat pel CENMA, seguint un transsecte situat al pla de 
Sorteny. La vall d’Ordino considerada com a “ prime Butterfly 
àrea in Europe “ 
 
El 2020, s’han capturat només unes 49 espècies de les 84 
espècies els últims 15 anys (49 el 2019, 52 el 2018; 64 el 
2017, 53 el 2016, 57 el 2015), 5 de les quals amb estatut de 
protecció. 
 
 
De les espècies inventariades més escasses, no s’en ha capturat cap, aquestes són : 

 
La secció 8 (última secció del transsecte) 
presenta el màxim nombre d’espècies 
inventariades amb 33 espècies. La secció 5 sent 
la que presenti menys espècies amb 11 espècies 
 

 
A continuació s’exposen unes gràfiques mostrant l’evolució del nombre de captures des de l’any 
2004 . L’indicador A9.3 presenta un increment respecte al 2019. 
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Pel que fa a les espècies amb estatus inventariades els anys anteriors, es precisa en blau les 
especies capturades el 2020 i en vermell, les que no s’han tornat a capturar : 
 
. Parnassius mnemosyne (EN) 2 exemplars capturats el 2019, (9 ex. capturats el 2017) 2016 i el 
2014 
. Pyrgus andromedae (EN) (1 exemplar el 2019, 1 ex. el 2017, 1 ex. el 2015 - una de les papallones 
diürnes més rares d’Andorra. 
. Pyrgis serratulae 1 ex. 2020 (1 ex. 2017) 
. Pontis daplidice 1ex. 2020 (1 ex 2017) 
. Carcharodus floccifera (EN), un exemplar el 2020 (1 el 2015, 1 ex.el 2009). 
. Boloria eunomia (VU) 2 exemplars (7 ex. capturats el 2019 (només present als transsectes de 
Sorteny i de la vall del Riu, no s’ha detectat als transsectes de Catalunya), 3 exemplars capturats el 
2017; 1 ex. el 2015; el 2013, 5 ex.) 
. Aricia eumedon (VU) (2 exemplars capturats el 2019 1 el 2018; 7 ex. el 2017, 3 ex. el 2015 ; 3 ex. 
el 2013) 
. Aricia nicias (VU), 22 ex el 2020 (5 exemplars capturats; 11 ex. el 2017, 5 ex. el 2015 i el 2013) (cf. 
Pseudoricia nicias, anys anteriors) 
. Thymelicus acteon (VU) (1 exemplar capturat el 2018, només capturat una vegada abans, el 2014) 
. Erebia lefebvrei (VU), l’erèbia negra 
. Pseudophilotes panoptes (VU), capturada per primera vegada a Sorteny, el 2015 (1ex.) – en 
principi no passa els 1.200 m, en zones càlides amb farigola(Thymus vulgaris). 
. Erebia oeme (LC) (10 exemplars capturats el 2019; 2015 (1 ex.) sent aparegut el 2010, 2011 i 
2014.) 
. Polyommatus eros (NT) que no es veu des del 2009 en BMSAnd - només a CBMS St Maurici i 
únic BMSAnd.  
 

1.8.2 . SOCA (Seguiment dels Ocells Comuns d’Andorra)-A9.4.1 
 
El transsecte seguit per SOCA a Sorteny se situa entre l’aparcament de la Canya de la Rabassa i la 
palanca del riu de la Cebollera i comporta 6 seccions. El cens es basa en la metodologia SOCC, 
establerta per l’ICO (Institut Català d’Ornitologia) i adaptada a Andorra l’any 2005 mitjançant el 
Programa Lanius de l’ADN (Associació per a la Defensa de la Natura) i el CdB (Centre de 
Biodiversitat) de l’IEA (Institut d’Estudis Andorrans). 
 
La longitud total aproximada del recorregut és de 3.281,1 m: 489,7 m de la secció 1.896,1 m de la 
secció 2.493,1 m de la secció 3.508,0 m de la secció 4.490,3 m de la secció 5 i 403,9 m de la 
secció 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El SOCA, el realitzà des del 2009 fins al 2015, el tècnic del parc natural de les valls del 
Comapedrosa (Jordi Nicolau) en el marc d’un conveni de col·laboració. El 2016 i 2017 els guardes 
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del parc duren a terme els inventaris. A partir del 2018, el tècnic del PNCVC (Jordi 
Nicolau/BIOCOM) ha tornat a fer el seguiment.  
 
Pel 2020, els resultats es presenten de forma resumida en el quadre comparatiu següent : 
 

Calendari 
Any 

Des/gen 
Taxons 

Des/gen 
Contactes 

Maig 
Taxons 

Maig 
Contactes 

Juny 
Taxons 

Juny 
Contactes 

2020 9/8 40/71 27 127 24 107 
2019 6/8 40/38 21 100 23 136 
2018 11/6 45/32 25 117 21 84 
2017 4/10 33/94(1) 22 119 24 124 
2016 8/- 25/- 20 85 16 73 
2015 8/10 37/54 28 114 20 74 
2014 8/7 37/30 23 134 18 82 
2013 4 15 20 96 16 70 
2012 11 25 20 112 23 128 
2011 13 41 25 96 19 103 
2010 12 34 24 103 19 81 
(1) Inclou un grup de  lluers de 52 exemplars 

 
El mes de maig s’ha obtingut un valor bastant elevat de diversitat específica amb 27 taxons 
contactats, sent el segon nombre més elevat en 10 anys (28 el 2015) i 127 contactes, també 
segon nombre de contactes més elevat en 10 anys; el juny el nombre més elevat de taxons 
contactats amb 24 espècies, com pel 2017. 
 
S’ha recuperat en part un nombre d’espècies al mes de desembre en comparació amb els anys 
anteriors  
 
Es considera que l’indicador A9.4.1 presenta un lleuger increment de cara al 2019. 
 
 

1.8.4. Estació d’anellament d’ocells amb esforç constant-A9.4.2 
 
L’any 2020, no s’ha pogut dur a terme. 
 

1.8.5. Gall de bosc, perdiu blanca i perdiu xerra. A9.4.3 
 
El gall de bosc (Tetrao urogallus), la perdiu blanca (Lagopus mutus) i la perdiu xerra (Perdix perdix 
subsp hispaniensis) són espècies patrimonials de gran interès presents al parc natural.  
 
El Departament de Patrimoni Natural en fa el seguiment (cantaders), però no de forma constant 
cada any. Els tècnics del parc també en fan el seguiment sigui per detecció de rastres a la neu, 
excrements etc o sigui als cantaders (participant a recomptes).  
 
Existeixen dos cantaders de gall de bosc als límits del parc natural. El 2020, s’ha continuat a 
col·locar una càmera, no s’ha fet cap captura de gall de bosc. S’ha observat però, una gallina a la 
prop del camí de l’Estanyó, en la zona forestal de l’obac (24/07/2020). 
 
S’ha observat un grup de 5 individus de perdiu xerra (Perdix perdix subsp hispaniensis) al Forn 
(18/09/2020). 



SEGUIMENT DELS INDICADORS DE GESTIÓ - ANY 2020 

 

Parc natural de la vall de Sorteny 17 

 
Pel que fa a la perdiu blanca (Lagopus muta), el 2020, no s’ha observat cap exemplar. 
 
Les dades disponibles sobre aquestes tres espècies patrimonials, permeten només indicar que  
l’indicador A9.43 presenta globalment una lleugera disminució al 2020. 
 
Pel que fa al picot negre (Dryocopus martius) i al mussol pirinenc (Aegolius funereus), no s’han 
trobat cap indici de presència, sense però buscant-los de forma específica. 
 

1.8.6 Estat ecològic del riu de Sorteny (QBR/FBILL) (2) - A11; i de l’estany - A12 
 
Per tal d’avaluar l’índex biòtic FBILL el 2020 (com pels anys anteriors), no s’ha pogut seguir, com 
pels mostrejos pilots del 2016 i 2015, el protocol ECOBILL. L’indicador A11 - l’índex biòtic FBILL - 
no s’ha pogut avaluar. 
 
El CENMA, en el marc del projecte POCTEFA REPLIM,  ha dut a terme una sèrie de mesures a 
l’estany de l’Estanyó; la presència de barb roig genera probablement una degradació de la 
diversitat biològica, és difícil però donar de forma rigorosa, un estat ecològic de l’estany (2) tot i que 
es podria intuir que presentés un certa degradació- A12.  
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2. - Indicadors del patrimoni cultural 
 

2.1. Patrimoni agroramader  
 

2.1.1. Inventaris arqueològics - A13 
 
El 2020, s’ha detectat el que podria haver estat una cabana (pedres enterrades, disperses 
disposades de forma circular, a les Saleres de l’Estanyó. Es construirà el 2021 una petita cabana a 
la zona per emmagatzemar la sal. 
Es pot considerar que l’indicador A13 presenta un lleuger increment. 
 
El 2020, no s’ha realitzat la prova pilot per dron, per mirar si les estructures són visibles a les 
imatges o vídeos gravats i llavors mirar de realitzar alguns transsectes de prospecció. 
 
 

2.1.2. - Estat de conservació del patrimoni agroramader (estat 2014)-A14 
 
La neu, el gel i el desgel, la pluja com el bestiar i l’ús públic, són els factors que influeixen més 
l’estat de conservació d’aquest patrimoni arqueològic. Cal vigilar i prevenir el vandalisme que fins 
ara no s’ha constatat, almenys a nivell del patrimoni cultural. 
 
L’estat de conservació del patrimoni agroramader del parc natural sembla ser mantenint-se 
majoritàriament en bastant bon estat de conservació. Es noten moltes parets de pedra seca 
caigudes. Mentre els arqueòlegs no donin el seu acord per restaurar-les, es deixaran en l’estat. 
L’indicador A14 és estable. 
 
Es proposa mirar a partir del 2020, de controlar la vegetació al voltant de les cabanes i orris, per 
evitar l’acceleració de la degradació, així com vigilar l’impacte de la freqüentació turística, segons 
quina zona. 
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3. - Indicadors dels aprofitaments 
 

3.1. - Ramaderia-B1 
 
L’evolució del nombre de caps de bestiar en custòdia (vacada i eugassada2 comunal que es troba 
al parc natural a partir de finals d’agost) ha evolucionat els cinc últims anys de la forma següent : 
 
 

 
 
 
El 2020, el nombre total de caps de bestiar en custòdia ascendeix a 250 caps (249 el 2019, 228 el 
2018, 249 el 2017, 257 el 2016, 260 el 2015, 206 el 2014, 202 el 2013, 212 el 2012). L’indicador 
presenta una estabilitat respecte a l’any anterior pel que fa a dades global però amb una variació 
inversa enter vaques i eugues incrementant-se el nombre de caps per les unes i disminuint aquest 
per les altres. 
 
La unitat de pastura de la vall de Sorteny cobreix prop de 300 ha. Els 5 últims anys, no ha variat el 
nombre de ramaders a la parròquia. 
 

3.2. Nombre de ruscs instal·lats-B2 
 
El 2020, s’ha implantat unes 7 arnes (11 el 2019) d’un sol apicultor a la vall de Sorteny (concessió 
temporal de terreny públic). La producció ha estat regular i de molt bona qualitat. Aquesta 
instal·lació de ruscs en la propietat pública (exclusivament amb l’abella negra Apis mellifera subsp 
mellifera) és una actuació que fomenta l’activitat apícola a la parròquia afavorint alhora la 
reproducció per pol·linització de les espècies florístiques del parc i de l’entorn (Vall de Rialb).  
 
El   2020, a la caseta d’informació s’ha comercialitzat una part de la mel produïda el 2019 a Sorteny 
com previst, un producte 100 % parc natural.  
 
L’indicador B2 ha incrementat respecte als anys anteriors. 

 
2 Val a dir que un 75% de les eugues no peixen a Sorteny (Arcalís, Angonella) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VAQUES 158 126 120 133 141 135 142 157 158 160 152 155 186

EUGUES 67 99 74 68 71 67 64 103 99 89 76 94 64
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 3.3. Prat de dall (estat 2014)-B3/B5.1 
 
La diversitat florística del prat de dall del Pla de Sorteny és molt important amb uns 58 taxons3 . 
El 2020 no s’ha realitzat cap mostreig de seguiment. No s’ha constatat però, cap degradació (a 
excepció de les furgades de porc senglar a la tardor) i s’ha confirmat la presència de Ornithogalum 
pyrenaicum (Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda), sense haver controlat però, el nombre de peus 
en tota la superfície del prat.  
 
Com pels anys anteriors, s’ha realitzat una actuació de restauració de prat de dall a la zona de la 
font de la Mata amb una talla (desbrossadora) dels peus de veladre (Veratrum album) colonitzant 
part de l’hàbitat el que provoca l’abandó de la pastura pel bestiar. Amb aquestes actuacions, s’ha 
notat visualment una estabilització d’aquesta espècie. Caldrà establir un protocol amb mostrejos 
per tal d’avaluar de forma més precisa l’evolució del prat de dall, cosa que es planteja de cara al 
2021. (B5.2  no valorat) 
 
També es fa un control de les umbel·líferes del prat de dall del pla de Sorteny mitjançant talles de 
les tiges floríferes de peus de fullaraca (Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum). La situació 
sembla millorar-se i es considera l’indicador B5, respecte a les espècies precedents, en lleugera 
disminució. 
 

3.4. Estat sanitari forestal - B4 
 
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la parròquia d’Ordino, no preveu cap explotació forestal 
en els límits del parc natural. Es busca el torn biològic dels arbres i en particular del pi negre (Pinus 
uncinata). El bosc de la solana està en fase de regeneració, es tracta d’un bosc vell, hàbitat del gall 
de bosc (Tetrao Urogallus). Es fa una vigilància sanitària dels boscos del parc. 
 
El bosc envellit de pi negre (Pinus uncinata) de la solana i en particular a la Pleta del Racó, presenta 
des del punt de vista sanitari, alguns focus d’arbres secs en peu (alguns arbres de gran diàmetre la 
mortalitat dels quals sent afavorida per les sequeres registrades els vint últims anys i l’edat d’alguns 
individus (> 200/250 anys) i la combinació d’altres factors abiòtics o biòtics, que generen molt 
estres i afavoreix possibles atacs secundaris d’escolítids o de l’armilària). 
 
Els hàbitats inventariats el 2014 (veure 1.5.1) presentaven un lleuger impacte (B4). Val a dir però, 
que la regeneració del bosc està operant (presència d’exemplars de més de 10 anys) el que 
garanteix la perennitat del bosc, l’estructura del qual és irregular com sol passar en medi subalpí 
amb boscos de pi negre. El 2019 com els dos anys anteriors, no s’ha fet cap seguiment. 
 

3.5. Seguiment de les “espècies invasores” - B5.2 
 
Les espècies “invasores“ considerades enguany són les típiques espècies al·lòctones com el seneci 
del Cap (Senecio inaequidens), arribant fins més amunt del poble del Serrat . El 2020, com els tres 
anys anteriors, s’ha dut a terme una campanya d’arrencament de mates en una zona tampó de 1 
km (fins al poble del Serrat), aprofitant en particular una aclarida forestal al llarg de la CS 370. Es pot 
considerar que s’ha incrementat l’indicador B5.2. 
 
D’altra banda també se segueix la dinàmica del bàlec (Genista balansae subsp europaea) les landes 
del qual augmenten el risc d’incendi i provoquen alhora la pèrdua d’hàbitats en particular del prat 

 
3 Inventari any anterior i fins a 75 taxons inventariats considerant tots els anys anteriors. 



SEGUIMENT DELS INDICADORS DE GESTIÓ - ANY 2020 

 

Parc natural de la vall de Sorteny 21 

de sudorn amb lliri pirinenc (Irido-Festucetum paniculatae). Cal notar però que la landa de bàlec és 
un hàbitat d’interès comunitari. A Sorteny trobem dos associacions el Senecio-Genistetum 
europeae a les parts baixes del parc (montà superior) i el Genisto-Arctostaphyletum al subalpí. 
Aquesta landa ha estat afavorida per l’acció del foc (pastors). La gestió de la Solana del Sudorn 
consisteix en mantenir el mosaic existent entre landes i prats subalpins. Aquests hàbitats 
afavoreixen entre altres la nidificació d’ocells com el bitxac rogenc (Saxicola rubetra) o el pardal de 
bardissa (Prunella modularis).  
 
El 2020, no s’ha fet cap seguiment. Més en davant. La dinàmica del bàlec es podrà realitzar 
mitjançant dron. 
 

3.6. Seguiment d’espècies caçables (porc senglar) - B6 
 
Cada any es fa un seguiment dels impactes generats pel porc senglar (Sus scrofa) a totes les zones 
del parc. Es declaren, si escau, els danys a Patrimoni Natural per tal de poder organitzar una 
batuda amb la colla de caçadors de la parròquia.  
 
Els danys causats pel porc senglar continuen han estat més importants el 2020 en comparació 
amb els anys anteriors, en particular al Pla de Sorteny i a la Pleta del Racó. El nombre de forgades 
va augmentar al Planell del Quer. S’ha dut a terme una batuda amb la qual s’han mort 4 animals.  
 
Es pot considerar que l’indicador B6 presenta un increment al 2020. 
 
 

4. Indicadors de l’ús públic 
 

4.1. Infraestructures - C1 
 
Les principals infraestructures són : 
 
- l’aparcament de la Canya de la Rabassa 
- l’aparcament del cap dels Graus 
- la caseta d’informació 
- el refugi guardat “Borda de Sorteny” (2013) 
- la captació de la Font de la Mata, (2014). 
- els tancats de pedra seca (Pla de Sorteny, estret de l’Estanyó, Pas de la Serrera) 
- el mirador del Grau de la Llosa, inaugurat el 15/6/2019 
 
El 2019, s’ha ampliat les infraestructures del parc natural : s’ha incrementat l’indicador C1. 
 

4.2. Plafons informatius - C2 
 
El 2020, no s’ha implantat cap un plafó interpretatiu; per tant es considera que l’indicador és 
estable C2. 
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4.3. Itineraris interpretatius - C3 
 

Es continuen les sortides guiades, amb un circuit interpretatiu guiat per la descoberta del patrimoni 
arqueològic de la vall a la conca de l’Estanyó. A qualsevol sortida guiada també es tracta del tema.  
 
El 2020, s’ha potenciat la interpretació de la ramaderia de muntanya amb una sortida temàtiques 
acompanyada per ramaders per donar sal al bestiar a les Saleres de l’Estanyó per explicar el seu 
ofici. Considerant l’èxit de la sortida, a partir del 2021, es planteja organitzar més sortides entre 
mitjans de juliol i finals d’agost. L’indicador C3 ha incrementat. 
 

4.4. Persones dedicades al servei del visitant - C4 
 
El nombre de persones dedicades al servei del visitant queda igualment distribuït com pels tres 
anys anteriors : 
 
- Un responsable de la caseta d’informació del parc natural oberta entre el 15/06 i el 14/09. 
- Un guia de muntanya que s’encarrega de les sortides guiades com per l’educació ambiental amb 
les escoles, així com de la caseta del parc segons planin. 
- Dos persones al control de les barreres i de l’aparcament que poden informar el visitant 
- Dos guardes del parc que també poden orientar el visitant en el sí del parc natural i segons llur 
planin, acompanyar-lo al jardí botànic per una petita visita comentada. 
 
La responsable del centre de natura també participa a orientar el visitant al parc natural. 
 
Es pot considerar que l’indicador C4 és estable de cara al 2020.  
 
S’han canviat els horaris d’atenció al públic, entre el 8/07 i el 18/08 (obertura de la caseta de les 
8h30, fins a les 16h00 envers de 9h30-17h30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el gràfic adjunt es representa l’evolució de les visites rebudes a la caseta segons els mesos al 
llarg dels anys. Es constata en particular una augmentació de la freqüentació de la caseta el mes de 
juliol però una disminució a l’agost, comparat als dos anys anteriors.  
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4.5. Control de la freqüentació - C5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saturació de cotxes a l’aparcament de la Canya de la Rabassa, fins al xalet de Puntal. 
 
Des de la caseta, es porta un control de la freqüentació amb el comptatge de les persones que 
pugen a la pista d’accés al cap dels Graus i les persones que s’informen a la mateixa caseta. 

 
S’han informat a la caseta unes 5.052 persones ( 6.537 el 2019; 6.214 el 2018, 7.699 el 2017, 
8.264 el 2016, 10.764 el 2015, 6.241 el 2014, 6.085 el 2013, 6.044 el 2012, 3.814 el 2011, 6.328 
el 2010, 3.915 el 2009), el que representa una disminució del 22,72% de cara al 2019 (C5). 
 
Es precisa a continuació el perfil del visitant que s’informa a la caseta del parc : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ecocomptador està implantat des del 2 de desembre de 2013 al cap dels Graus. Situat a la 
entrada a nivell del portell,  no registra els visitants que només pugin al jardí botànic o es passegin 
per la pista d’accés al cap dels Graus sense arribar-hi. No obstant, el recompte des de la caseta 
permet aportar part del complement (persones que només pugen per la pista i no arriben més 
amunt del jardí botànic). 
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A continuació es presenta el quadre de resultats de l’ecocomptador (corregit per algunes dades 
atípiques, per exemple si algú es para al davant es poden disparar els números) : 
 

ANY  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 

DESEMBRE(‐1)  2147  2049  1873  1281  1505  1431  2215 

GENER  2375  1361  1999  1753  2415  2275  1837 

FEBRER  3910  4132  2986  4014  2792  1902  2515 

MARÇ  1133  3438  3106  2678  3067  1800  3385 

ABRIL  90  2029  1763  2963  3067  2000  1088 

MAIG  2624  1527  764  1171  1035  2335  1107 

JUNY  3329  4909  2688  2908  2150  4848  1463 

JULIOL  7269  4103  4029  4491  4155  4555  3472 

AGOST  10084  4932  4091  4527  6083  5755  2533 

SETEMBRE  4800  3725  2901  1959  2328  2484  1212 

OCTUBRE  2880  4151  4256  4140,333  2340  1963  1092 

NOVEMBRE  1446  1806  1812  1896  1236  936  1147 

TOTAL  42087  38162  32268  33781,33  32173  32284  23066 

HIVERN  11101  13009  11727  12689  12846  9408  11040 

ESTIU  30986  25153  20541  21092,33  19327  22876  12026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repartició mensual de la freqüentació del parc natural  i comparatiu 2019/2020 : 
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A l’annex núm. 1 s’adjunta un informe relatiu a una anàlisi de les estadístiques seguint la nova base de 
dades, implantada el 2016 a la caseta en el marc del nou sistema de base de dades dissenyat en el 
marc del Sistema de Qualitat Turística i Ambiental (SQTA).  
 
La freqüentació total del parc natural (01/06 – 30/09) va ser de 25.482 persones (17.669 el 2019; 
13.658 el 2018; 15.096 el 2017;14.716, el 2016,17.642 el 2015, 8.680 el 2014) el que representa un 
increment de 44,21% - dades corregides incloent dades de la caseta : 
 

 

 
 
 
El 2020, la freqüentació total del parc natural va ser de 42.087persones (38.162 el 2019; 32.268 
el 2018, 34.373 el 2017, 33.376 el 2016). Per la temporada d’hivern (12-04), unes 11.101 
persones (13.009 el 2019; 11.727 el 2018, 12.689 el 2017, 12.662 el 2016) representant una i 
disminució del 14,67% i per la temporada  de primavera-estiu-tardor (05-11), 30.986 persones 
(25.153 el 2019; 20.541 el 2018,21.092 el 2017, 9.327, el 2016) representant un increment del  
23,19 %. 
 
L’indicador de freqüentació del públic C5 presenta un increment.  
 
Seguint la definició dels dos nous indicadors :  
. C5-1 per la temporada d’hivern   
. C5-2 per la temporada de primavera-estiu-tardor. 
 
Aquests dos indicadors presenten un increment de cara al 2018.  
 

4.6. Sortides guiades, gran públic- C6  
 
Des de l’Oficina de Turisme d’Ordino, es venen les sortides guiades que es duen a terme al parc 
natural. Els últims anys s’han venut les sortides següents : 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
N adults o 
famílies o 
grups de ½ 
jornada 
 
1 dia 

4 adults 
3 

famílies 
3 

GRUPS 
(Hotel) 

24 
adults 
1 nen 

 
1 

adult 

 
3 

adults 

 
38 

adults 

 
39 

adults 

 
44 

adults 
i 12 
nens 

 
22 

Adults i 
3 nens 

 
34 

adults i 
9 nens 

 
19 

adults 
i 7 

nens 

Import 
facturat 

580 € 275 € 60 € 162,50 
€ 

157,50 
€ 

250 € 117,50 192,50 112.51 

€ 1 Com pels anys anteriors, no s’ha contractat cap empresa de guies de muntanya per sortides diàries 
programades; són sortides efectuades pel guia acompanyant en muntanya del Comú. 

MESOS  N (2020;2019;2018) 

JUNY  3.329 (4.909; 2.688;2.311) 

JULIOL  7.269 (4.103; 4.284;4.915) 

AGOST  10.084 (4.932; 3.798;5.001) 

SETEMBRE  4.800 (3.725; 2.888;2.869) 

TOTAL  25.482 (17.669; 13.658;15.096) 

mitjana diària  209 (145; 112; 124) 
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L’indicador de sortides guiades (C6.1) presenta una disminució de cara al 2019. 
 
No tenint les dades concretes de les sortides realitzades pels guies privats, no ses pot avaluar la 
tendència de l’indicador C6.2.  
 

4.7. Sortides d’educació ambiental-C7 
 
Pel que fa a l’educació ambiental, a continuació es presenten les dades de la freqüentació de les 
escoles i les colònies així com la repartició entre els diferents sistemes d’ensenyament : 
 

 

 
Total general : 100 nens 
 
Les sortides al camp amb les escoles sense passar pel centre de natura representen : 
 

 
Al llarg dels anys es presenta a continuació de la freqüentació del centre per les escoles i colònies : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 2020, es va divulgar l’educació ambiental a uns 100  nens (790 el 2019; 1009 el 2018; 1164 el 
2017; 831 el 2016, 1.112 nens el 2015, 1101 nens el 2014, 1.048 el 2013, 1.419 el 2012, 1.198 el 
2011). Va ser un any excepcional pel COVID19. 
L’indicador C7 presenta una disminució de cara al 2019, de -87,34%. 

   escolars  colònies  2020  2019 

març         30 

maig        188 

juny        289 

juliol        100 

agost        40 

setembre  44    44  33 

octubre  46  10  56  110 

              

   90  10  100  790 

Sortides d’educació 
ambiental sense 
passar pel centre de 
natura de la Cortinada 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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4.8. Nivell d’erosió dels camins marcats - C8 
 
La freqüentació del parc natural pel públic genera una erosió dels camins. Les zones les més 
afectades són els trams de camí següents : 
 

- Camí de l’Estanyó a la zona forestal 
- Pleta del Llomar a partir de la sortida del bosc fins a l’estret de l’Estanyó 
- Saleres de l’Estanyó 
- Camí de la Serrera després de passar el rierol de les Cebes (pujada) 
- Cresta del pic de la Serrera 
- Tartera de la baixada del pic de la Cabaneta 

 
El 2020, s’ha anul·lat l’AUTVN, però amb l’augment important de la freqüentació del parc es nota 
un impacte suplementari en quan a l’erosió dels camins amb l’eixample de corriols paral·lels en 
algun tram de camí en particular a la Pleta del Llomar i a la cresta del pic de la Serrera. Alguns 
trams presenten fins a 25 cm de fondària, el que necessita un esforç constant de restauració i de 
control.  
 
L’indicador del nivell d’erosió dels camins del parc presenta un increment (C8). 
 

4.9. Impactes vinculats a l’ús públic fora dels camins marcats - C9 
 
Fora dels camins marcats es continua detectant els impactes següents: 
 

- creació de dreceres (Pleta del Llomar, Saleres de l’Estanyó, baixada de l’estany de 
l’Estanyó, les Cebes, cresta del pic de la Serrera) 

- penetració puntual a la zona humida de la font de la Mata a partir del sender interpretatiu 
 
El 2020, s’ha intentat corregir la col·locació dels rotllos de coco, a la cresta de la Serrera  
 
Tenint en compte el que es comenta en el paràgraf anterior, l’indicador C9 presenta un increment. 
 
 

4.10. Incidències - C13 
 
L’històric de les incidències comporta les categories següents : 
 

- accés prohibit fora dels horaris autoritzats a la pista d’accés al cap dels Graus  
- aparcament prohibit a l’aparcament de la Canya de la Rabassa 

 
A nivell d’actes de vandalisme : 
 
El 2020, s’ha constatat només una petita incidència al llarg de la temporada al llarg de l’any (hivern i 
estiu) - la nova senyalització una torçada en part a la cruïlla CG3/CS370. 
 
El 2020, s’ha dut a terme una recollida de residus als camins, seguint una periodicitat mitjana de 
una recollida al mes, amb un total de 90L de residus recollits amb un total de (138 L el 2018; 250 L 
el 2017). 
Pel que fa a l’indicador d’incidències respecte al 2019, es considera l’indicador (C13) en disminució. 
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4.11. Hores de manteniment-C12 
 
Amb les dades exposades a continuació es nota, de cara al 2019, un increment del 155% del 
temps dedicat al manteniment del jardí botànic i sobretot la restauració de camins i el manteniment 
dels equipaments.  
 
L’indicador C12 presenta un increment important respecte a l’any anterior. 
 
 
La repartició dels treballs tècnics duts a terme pels guardes del parc natural es reparteix de la forma 
següent : 
 
 

 2020 2019  20172  20183 

ACTUACIONS HORES1 % HORES1 % HORES3 % HORES4 % 

Gabinet 497 19,59% 381 22,92 382 21,32% 383 16,64% 

Jardí botànic 307 12,10% 361 21,72 294 16,41% 351 15,25% 

Colꞏlaboracions 187 7,37% 59 3,55 233 13% 176 7,65% 

Vigilància ambiental 485 19,12% 475 28,58 376 20,98% 404 17,56% 

Manteniment 739 29,13% 134 8,06 165 9,21% 669 29,07% 

Inventaris 161 6,35% 71 4,27 81 4,52% 138 6% 

Educació ambiental1 25 0,99% 7 0,42 5 - 23 1% 

Formació 80 3,15% 72 4,33 0 - 24 1% 

altres 56 2,21% 102 6,15 256 14,29% 133 5,78% 
 

1 no entren les hores dedicades pel guia de muntanya i la responsable del centre de natura de la Cortinada 
2 baixa laboral d’un guarda (2 mesos) - dades fins el 2/11/2016 
3 dades fins el 6/11/2017; 4 dades fins el 31/10/2018 
 
En el quadre següent es detallen les diferents operacions de manteniment: 
 
 

Concepte Temps(h)     

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Manteniment camins i senyalització 44 44 62 34 40 91 
Manteniment camins (erosió+esglaons) - 7 21 180 7 404 

Manteniment infraestructures ramaderes 19 13 14 36 8 201 

Manteniment JB 318 231 294 351 361 307 
Manteniment equipaments 2 31 57 395 4 70 

Total manteniment 383 326 448 996 420 1073 
 
 
Mesures correctores 
 
- completar i mantenir la senyalització horitzontal 
- restaurar el camí de l’Estanyó en la zona forestal 
- restaurar les zones de les Cebes (correccions hidrològiques)  
- mantenir les zones de la pleta del Llomar i Saleres de l’Estanyó (zones humides) 
- sensibilitzar el visitant per seguir els camins marcats (tal com ho preveu e Pla Rector en particular 
en ZUR, recordant així la  normativa). 



SEGUIMENT DELS INDICADORS DE GESTIÓ - ANY 2020 

 

Parc natural de la vall de Sorteny 29 

 

4.12. Vendes de merxandatge-C10 
 
S’ha ampliat l’oferta de llibres però, la venda de llibreria a la caseta ascendeix a 659 € (1.275 el 
2019; 1.319 €  el 2018; 1.681€  el 2017, 2.214€ el 2016, 1.564€ el 2015, 1.674,10€ el 2014, 
1.223€ el 2013, 1.446€ el 2012), representant el 17% del total de merxandising (3.879 €) – 21 % el 
2019; 23% el 2018, 29% el 2017 i 2016, 22% el 2015, 30,7 % dels 5.449 € pel 2014, 29 % el 
2013 / 4.215, 23% el 2012 / 5.960 €). Val a dir  que la venda de begudes ha representat 1.896 € 
(2.111 € el 2019; 1.688 € el 2018, 2.390 €,el 2016; 2.025,30 € el 2015). La venda de merxandatge 
ha baixat d’un 36,72% (C10.1). La venda de llibres ha estat a la baixa (- 48.3%). (C10.2). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.13. Activitat econòmica induïda -C14 
 
El parc natural genera de forma directa i indirecta una activitat econòmica i en particular respecte 
als sectors següents : 
 

- empreses amb serveis de guies de muntanya 
- hotels, aparthotels i campings 
- restaurants i bars 
- comerç directe : llibreria i productes derivats del merxandising a la caseta 
- comerç (com articles d’esport o de lloguer a l’hivern, alimentacions, etc) 
- museus 
 

Pel que fa als serveis de guies, no totes les activitats estan declarades al parc natural. En el mateix 
sentit, cal subratllar que molts grups (autobusos) tenen el seu propi servei de guies acompanyants. 
 
Des de l’obertura del refugi guardat, s’ha augmentat el nombre de persones treballant, en particular 
pel que fa a la restauració : 2 + 3  
 
Es pot considerar que l’indicador C14 és estable de cara al 2019. 
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4.14. Ús de la imatge parc - C15 
 
Andorra Turisme està comunicant més sobre els espais naturals, els dos parcs naturals i el Madriu-
Perafita-Claror com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, per al desenvolupament de l’ecoturisme al 
país. L’indicador C15-1, no s’ha pogut avaluar per manca de dades. 
 
Des del departament de Comunicació del Comú, es comunica el parc natural de la vall de Sorteny 
com atractiu turístic, en particular a les xarxes socials sobre el compte d’Ordino Es viu on es varen 
publicar a partir de mitjans de maig un total de 13 posts (6 el 2019, 6 el 2018, 11 el 2017) al 
Facebook amb el #ParcNaturalSorteny a la pàgina de Viuordino amb el resultat de 9.243 
interaccions (1703 el 2019, 1.252 el 2018, 408 el 2017) un abast de 69.512 persones (7918 el 
2019, 9.572 el 2018, 7603 el 2017). S'han penjat 14 fotografies a Instagram (10 el 2019, 8 el 2018, 
5, el 2017) al compte d'Ordino és viu amb les 2.540 reaccions (1418 el 2019, 1.451 el 2018, 771 el 
2017). La campanya de comunicació amb el #ParcNaturalSorteny ha tingut un resultat amb un 
abast de 69.512 persones i 11.583 interaccions (12586 i 3205 el 2019, 11.686 i 2.773 el 2018, 
15.044 i 1.256 el 2017). L’indicador C15.2 i l’indicador C15.3 presenten un increment de cara al 
2019. 
 
De les 4 publicacions anyals del butlletí Ordino es Viu, s’ha comunicat el parc natural a les 4 
publicacions amb un total de 6 articles.  
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Respecte als usos de la web de Sorteny, 
s’analitza la tipologia del públic que la 
consulta : 
 
. 10.566 usuaris (9752 el 2019, 8.663 el 
2018, 8308 el 2017;10.222 el 2016) han 
accedit a la web la mitjana del temps de 
consulta és de 2min24 (2.28 el 2019, 2,27 
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L’origen (adreces IP) dels usuaris és la dada més difícil d’interpretar. L’usuari espanyol representaria 
un 31,88%(42,7 % el 2019; 47,42 el 2018; 48% el 2017; 40% el 2016). 
 
Es remarca que el públic d’Andorra ocupa el segon lloc amb un 36,35% (37% el 2019; 31%& el 
2018; 30% el 2017; 21%, el 2016). 
 

4.15. N accidents (a partir del 2013)-C16 
 
No hi ha hagut cap accident greu a Sorteny l’any 2020. L’indicador C16 és estable. 
 
 

4.16.Ocupació del refugi guardat-C17 
 
El 2020, el funcionament del refugi ha estat pertorbat pel COVID (seguint contracte de concessió): 
- tancat del 1 de desembre fins al 30 d’abril, a partir del dijous fins al diumenge tarda.  
- tancat els mesos de maig i juny,  
- obert octubre i novembre els caps de setmana (o qualsevol dia per grups de més de 6 persones 
amb reserva prèvia) 
- 1 de juliol al 30 de setembre, obert tots els dies. 
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La freqüentació del refugi guardat ha estat de 679 pernoctes (1.956 el 2019; 1.939 el 2018, 1.698 
el 2017; 2.028 el 2016, 1.911 el 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es quantifiquen les persones que pernocten a la zona lliure del refugi. A continuació el diagrama 
mostra la evolució de la freqüentació del refugi guardat de cara al 2020 i al 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’indicador C17 referent a la freqüentació del refugi guardat es considera que ha baixat molt, però 
per la casuística del COVID19.  
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4.17. Activitats promogudes pel parc natural (educació ambiental exclosa)-C11  
 
Degut al COVID19 les activitats dutes a terme el 2020 pel parc natural han estat reduïdes : 
 

- Formació dels guies de l’EFPEM  (23/6) 
- Sortida amb els ramaders (6/8) 
- Concurs fotogràfic 

 
A nivell de les activitats desenvolupades, l’indicador C11 està a la baixa de cara al 2019. 
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5. Indicadors de l’administració i planificació de la gestió 
 

5.1. Nivell d’execució del programa d’actuacions -D1 
 
El programa d’actuacions està planificat a 4 anys vista. El seu desenvolupament requereix una 
dedicació majoritàriament tècnica del personal del departament (cap de departament, cap de 
secció, guarda del parc, responsable de la caseta, guia de muntanya i cap de secció del centre de 
natura de la Cortinada). 
 
S’han realitzat el 81,82% de les actuacions programades al pla de gestió per l’any 2020 (75% el 
2019, 83% el 2018, 85% pel 2017; 81% el 2016, 87 % el 2015, 85% el 2014, 71 % el 2013). 
L’indicador D1 s’ha incrementat. 
 
S’ha realitzat respectivament : 
 

Secció % executat 
2020 

N actuacions 
programades 

N actuacions 
program. 2019 

Estat legal 100 2 1 
Patrimoni natural 83,33 12 12 
Patrimoni cultural 66,67 6 6 
Aprofitaments 62,50 8 8 
Ús públic 85 20 21 
Administració, gestió 100 7 7 

Total 81,82 55 55 
 

5.2. Pressupost -D2 
 
El balanç econòmic del Centre de natura de la Cortinada i del parc natural per l'any 2017 es 
resumeix a continuació : 
             CNLC + PNVS 
 
 2020       2019  
 
Funcionament   TOTAL               145.981 €   162.773 €   

Personal (CASS inclosa)           136.591 €1   149.435 €  
Consum de bens i serveis                   9.390 €      13.338 € 

 (inclou els assessoraments, diversos materials i eines pel manteniment, consumibles, gasoil, 
vestimenta, mostra de botànica, manteniment d’infraestructures i equipaments,...) 
 
Inversions                           810 €     80.066 €  
TOTAL PRESSUPOST                    147.389 €             242.839 € 
Ingressos (2020:incloent aparcament - 14.613€)    19.757 €     23.328 €  
  
1 inclou el personal eventual per la gestió de l’aparcament i canvi d’afectació d’un agent de medi ambient (caseta)  

 
Pel que fa a les despeses de funcionament, el pressupost de funcionament pel 2020 s’ha disminuït 
d’un 39,31% respecte al 2019  l’indicador D2 presenta una disminució. 
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5.3. Llocs de treball - D3 
 
Els llocs de treball han estat 6 i 9 (juliol i agost) : 
 

- un cap de departament, responsable de l’òrgan de gestió 
- un cap de secció de patrimoni natural,  
- un guarda del parc,  
- un responsable de la caseta d’informació,  
- un guia de muntanya  
- un cap de secció del centre de natura de la Cortinada) 
- tres eventuals per l’aparcament (juliol i agost) 

 
A més a més alguns eventuals de manteniment dels camins poden ajudar l’equip en particular pel 
manteniment dels camins i del jardí botànic. 
 
El 2020 s’ha mantingut la plantilla del 2019 per la gestió de l’aparcament de la Canya de la 
Rabassa amb la contractació de tres eventuals els mesos de juliol i agost. 
 
L’indicador D3 és estable de cara al 2019. 
 

5.4. Funcionament dels òrgans -D4 
 
L’òrgan rector es reuneix una vegada a l’any per examinar balanços i la planificació. 
 
El Comitè Consultiu se sol reunir una vegada a l’any, es va convocar el 25/6/2020. 
 
Es continua mantenint al llarg de l’any un contacte constant amb els sectors de la pagesia (Taula 
d’Agricultura i trobades in situ) i de la caça (Comitè Tècnic del Vedat de Caça i organització de 
batuda del porc senglar), així com amb Turisme, departament amb el qual la col·laboració és 
constant. Es pot dir doncs que al final, es tracten els problemes principals quan es presenten amb 
els principals usuaris del territori i en general hi ha una bona comunicació amb els dos primers 
sectors una molt bona col·laboració amb Turisme. 
 
Es considera l’indicador D4 és estable de cara al 2019. 
 
Per tal de millorar la participació dels sectors a la gestió del parc natural, es podrà emmarcar en el 
procés participatiu del Pla de gestió de la Reserva de biosfera. 
 

5.5. Col·laboracions/cooperació-D5 
 
La col·laboració amb els diferents departaments del Comú, les altres administracions, els 
organismes públics i els altres espais naturals protegits permeten millorar la gestió tot i optimitzant 
els recursos humans i econòmics. 
 
En el sí del Comú, es col·labora amb els departaments següents : 
 

- Turisme (ús públic, merxandising, serveis i productes turístics, comunicació) 
- Comunicació, Disseny (comunicació,web, ecocomptador, informàtica, disseny de mapes i 

plafons o cartells, difusió de la informació - Ordino es viu, reportatges,etc) 
- Cultura (patrimoni agroramader,toponímia) 
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S’han firmat varis convenis de col·laboracions entre els quals es destaquen : 
 

- Ministeri responsable del patrimoni natural i del medi ambient (gestió del centre de natura de 
la Cortinada) 

- Parc natural comunal de les valls del Comapedrosa (intercanvis tècnics) 
- Comissió de gestió del Madriu-Perafita-Claror (nou conveni de col·laboració) 
- CENMA (estació meteorològica automàtica i seguiment de l’estat de la neu, BMSAnd) 
- Ministeri de Cultura i UAB - inventaris arqueològics (Comís Vell). 
- Compromís amb el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat  per la presentació 

del parc natural a la Xarxa Maragda 
 
Es col·labora amb els departaments de Patrimoni Natural (recomptes de fauna) i de Medi Ambient 
(RAMSAR).  
 
Es recorda que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat participa a l’Òrgan Rector 
així com al Comitè Consultiu del parc natural. 
 
Es col·labora amb d’altres espais naturals protegits (no hi ha cap conveni formalitzat) i en particular 
amb : 
 
- el parc natural de l’Alt Pirineu (intercanvis tècnics com per exemple la coordinació en projecte pilot 
del concurs transfronterer de prats florits) 
- el parc natural regional del Pirineu d’Arieja (intercanvis tècnics) 
- la Federació de les Reserves Naturals de Catalunya Nord (França), PNR del Pirineu català i els 
espais naturals protegits del Ripollés i la Garrotxa, PN del Cadí Moixeró, l’IHNC (FLORAPYR). 
 
El 2020, s’ha continuat amb la col·laboració amb les reserves naturals catalanes amb intercanvis 
tècnics per al seguiment de les espècies d’interès (Salix lapponum), amb la coordinació del 
CENMA. 
 
Després de la signatura el 24 d’agost de 2018 de la carta de compromís per la creació del Parc 
pirinenc de les tres nacions, se segueix amb el full de ruta però a causa de la pandèmia no s’ha 
organitzat cap taller amb els diferents sectors de la ramaderia i del turisme també amb vista de 
l’estudi de factibilitat d’una Reserva de Biosfera Transfronterera. 
 
Es continua col·laborant amb el CECRV (Centre d’Étude pour la Conservation de la Ressource 
Végétale), el Dr. J.J. Lazare, pels treballs d’investigació sobre alguns hàbitats. 
 
Seguint els convenis i compromisos de col·laboració, l’indicador D5 és estable de cara al 2019. 
 

5.6. Comunicació, difusió, divulgació - D6 
 
Són principalment els departaments de Comunicació i de Turisme que s’encarreguen de la 
comunicació del parc natural (màrqueting turístic, informació ciutadana amb el seguiment i 
reportatges sobre les activitats,Ordino es viu , etc ). 
 
El departament de Turisme ha actualitzat el 2020 el nou catàleg del parc natural. 
 
L’òrgan de gestió mitjançant la web del parc (www.sorteny.ad) difon una sèrie d’informacions 
tècniques, pràctiques i de gestió per tal de facilitar la màxima informació al visitant 10.556 persones 
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han accedit a la web del parc natural el 2020 (9.752 el 2019, 8.663 el 2018, 8.308 el 2017; 10.222 
el 2016, 9493 el 2015 7.106 el 2014, 5.883, el 2013). 
 
La caseta d’informació del parc és el centre neurològic (15/06 - 12/09) per a la comunicació directa 
al visitant. S’han rebut unes 5.052 persones (6.537 el 2019, 6.214 el 2018, 7699 el 2017; 8.264 el 
2016, 10.764 el 2015, 6.241 el 2014). 
 
Els senders interpretatius són les eines de divulgació més desenvolupades per a la descoberta del 
medi natural i cultural amb un accés fàcil des de l’entrada del parc. El 2019, s’ha ampliat l’oferta 
amb la creació d’un nou mirador, al Planell del Quer : el mirador del Grau de la Llosa, a partir del 
refugi guardat en particular pels visitants recorren el camí del planell fins  a la Rabassa. El jardí 
botànic completa l’oferta al visitant. Els documents editats per la descoberta del patrimoni natural 
participen a la difusió dels valors naturals del parc natural i es continuen a distribuir(“On observar 
fauna” i “On observar flora”, les fitxes plastificades per identificar els ocells i papallones, el mapa 
d’autoguiatge amb una presentació del jardí botànic); cal notar però, les poques vendes del mapa. 
 
El centre de natura de la Cortinada ha estat per l’últim any, el punt neurològic per a la difusió de 
l’educació ambiental. La visita de les escoles i les colònies al parc natural dirigida pel guia de 
muntanya apropa el jovent al medi natural per tal de viure una experiència singular pel 
desenvolupament personal tot i fent descobrir i conèixer el patrimoni natural i cultural per respectar-
lo millor. (veure estadístiques més amunt, punt 4.7). 
 
Es recorda que l’EFPEM va acordar integrar en el seu programa (tronc comú de formació de guies 
acompanyants en muntanya) la formació impartida pels parcs naturals per a l’acreditació dels guies 
acompanyants . Es va dur a terme la primera cessió a les aules de l’EFPEM. Enguany la formació va 
tenir lloc el dia 26 de juny amb una participació de 6 alumnes de l’EFPEM. 
 
L’indicador D6 és estable de cara a l’any anterior. 
 
 

5.7. Recerca  - D7 
 
La recerca es centra principalment en els inventaris i el monitoratge del patrimoni natural i cultural, 
per tal de precisar les dades actuals (hàbitats, flora i fauna així com el patrimoni arquitectònic 
agroramader). 
 
Amb protocols estàndards establerts entre espais naturals protegits es du a terme el monitoratge 
d’espècies emblemàtiques com la serenalla pallaresa, el tritó pirinenc, els lepidòpters, ... 
 
Es realitza cada any una prospecció de zones no encara visitades, a vegades d’accés difícil,  en 
particular per precisar el mapa hàbitats i completar la check-list de la flora del parc natural. El 2018, 
s’han prospectat la solana de l’Estanyó fins al camí del pic, les tarteres de la zona de la Presó, els 
Clots de la Serrera fins a les Cebes; el roc del Quer (part baixa). 
 
S’han inventariat els hàbitats rocosos amb Valeriana triperis i prats calcícoles subalpins amb 
Oxitropis neglecta subsp occidentalis (DD), així com seguint les tarteres amb Xatardia scabra. 
 
Els treballs de camp permeten precisar algunes de les metodologies de monitoratge com el 
seguiment de l’estat de conservació de les zones humides (projecte GREEN). 
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Mitjançant el programa BMSAnd es participa a la xarxa de seguiment dels ropalòcers, considerats 
com a bons indicadors del canvi climàtic i de l’estat natural, a nivell de Catalunya (Museu d’Història 
Natural de Granollers) i europeu. 
 
També s’està valorant els canvis en les comunitats ornitològiques (SOCA) 
 
L’indicador D7 es pot considerar com a estable de cara al 2019. 
 

5.8. Voluntariat -D8 
 
El 2020, no s’ha muntat cap operació de voluntariat. Es tracta d’un tema que s’està considerant 
des del punt de vista tant tècnic com de la comunicació entre els espais naturals protegits del país. 
 
L’indicador D8 es manté igual. 
 

5.9. Memòria anual - D9 
 
Cada any es redacta un balanç de la gestió duta a terme per l’òrgan de gestió del parc natural on 
es presenten els elements de gestió rellevants des dels inventaris i monitoratge del patrimoni natural 
i cultural, el seguiment dels aprofitaments, el control de l’ús públic o la gestió pressupostària. 
 
L’indicador D9 és manté estable. 
 

5.10. Sol·licituds i informes preceptius- D10 
 
Degut al context covid19 no s’han dut a terme competicions esportives i no s’ha rebut cap 
demanda al respecte al parc natural.  
No es valora l’indicador. 
 

5.11. Denúncies i contenciós (estat 2013)- D11 
 
No hi ha hagut cap denúncia en el sí del parc natural el 2020. S’ha constatat però com cada any, el 
pas de motos de neu (però un nombre reduït).  
 
Amb la nova gestió de l’aparcament de la Canya de la Rabassa, no hi ha hagut cap incidència a 
l’aparcament. 
 
 
L’indicador D11 és estable de cara al 2019. 
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Annex núm.1 
             

  

 

          

            

            

  

CÀLCUL DE LA CAPACITAT DE CÀRREGA 
TURÍSTICA          

             

  

CCF : capacitat de càrrega 
física             

     

+25% tps / 
estiu          

  

CAMÍ  L (m)  Lp (L pista m) 

Th 
(fracció 
hores 
hivern) 

Te(fracció 
hores estiu) 

V h(vegades/dia 
‐ hivern) 

Ve 
(vegades/dia ‐ 
estiu) 

      

  Canya La Rabassa‐Refugi  2100  2100  0,94  0,76  6,36  15,89        

  Refugi‐Planell del Quer  900  0  0,63  0,50  9,60  24,00        

  Planell Beços‐Estany de l'Estanyó  2900  0  1,60  1,28  3,75  9,38        

  

Refugi‐mirador collada dels 
Meners  3900  0  2,50  2,00  2,40  6,00        

             

  base càlculs per les horesde freqüentació/dia  : estiu ‐ 12 h/dia    Hivern  raquetes 
esquí 
muntanya  a peu      

  hivern ‐ 6 h/dia       

% 
freqüentació  0,6  0,25  0,15      

  

càlcul de temps : seguint el protocol de la senyalització dels 
comuns   

distància 
entre 2  1,5  2  1      

  

de,distància entre usuaris/estiu : 1m/sender 2pax/m a pista fins 
refugi   

mitjana 
pond.  0,9  0,5  0,15      

  hivern : 1,55 m ‐ 2 pax/m  a pista fins refugi     

dh:distànica mitjana entre 
persones  1,55         
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  CCF             

  (visites / dia)   

[(Lp/dh)/2 + 
Ls/dh]xVh  [(Lp/de)/2+ Ls/de]xVe         

             

  CAMÍ    CCFhivern  CCFestiu          

  Canya La Rabassa‐Refugi    4307  16689          

  Refugi‐Planell del Quer    5574  21600          

  Planell Beços‐Estany de l'Estanyó    7016  27188          

  

Refugi‐mirador collada dels 
Meners    6039  23400          

             

Factors de correcció 

  factor social   

s'ha considerat : cap grup a 
l'hivern          

             

  

CAMÍ  L (m) 
NG (N grups 

simultàniament 
) 

P (N pax 
similtani) 

ml 
(magnitud 
limitant ) 

 

 

 

   

                  

distància entre grups : estiu :50 + 22 
= 72 m     

  Canya La Rabassa‐Refugi  2100  29  642  1458   

estimatiu % grups / 
total      

  Refugi‐Planell del Quer  900  13  275  625   

grups amb guies : 15 
pax      

  Planell Beços‐Estany de l'Estanyó  2900  40  886  2014   

total sortides amb guies 
: max 1000      

  

Refugi‐mirador collada dels 
Meners  3900  54  1192  2708   

altres max: 
4000       

        % grans grups :      
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5.000/25.000 = 20% 

     ml=mt ‐P     50*0,2+15*0,8 = 22      

    1‐ml/mt      estiu : 22 pax / grup      

  FCsoc 
(només 
estiu)  FCsoc           

    30,56%           

             

  Factor erosió 
(només 
estiu)    mt: total metres de camí         

    1‐mp/mt 
mp : metres de camí amb problemes 
d'erosió        

             

  CAMÍ  L(m)  mp  FCero          
Canya La Rabassa‐Refugi  2100  100  95,24% 

Refugi‐Planell del Quer  900  400  55,56% 

  Planell Beços‐Estany de l'Estanyó  2900  1000  65,52%          

  

Refugi‐mirador collada dels 
Meners  3900  1100  71,79%          

             

             

  Factor enaiguaments 
(només 
estiu)    mt: total metres de camí         

    1‐me/mt 
me : metres de camí amb problemes 
d'enaiguaments        

  CAMÍ  L(m)  me  FCena          

  Canya La Rabassa‐Refugi  2100  50  97,62%          

  Refugi‐Planell del Quer  900  100  88,89%          

  Planell Beços‐Estany de l'Estanyó  2900  250  91,38%          

  

Refugi‐mirador collada dels 
Meners  3900  100  97,44%          
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  Factor d'accessbilitat  (estiu # hivern)           

     mt: total metres de camí         

    1‐ma/mt 
ma : metres de camí amb pendents 
superiors a 20%        

  CAMÍ  L(m)  ma  FCacc           

  Canya La Rabassa‐Refugi  2100  350  83,33%           

  Refugi‐Planell del Quer  900  720  20,00%           

  Planell Beços‐Estany de l'Estanyó  2900  2400  17,24%           

  

Refugi‐mirador collada dels 
Meners  3900  2300  41,03%           

              

              

  Factor tempestes    FCtem  hivern  estiu          
dies d'aigua o 
neu (dte) 

25  20 
(estimatiu) 

    total dies (dt)  151  214          

    1‐dte/dt  83,44%  90,65%          

              

  Factor estacionalitat   

no es considera ja que se separen els períodes d'estiu i d'hivern en 
la diagnosi        

    

(s'ha considerat que es podia accedir amb equipaments a peu amb raquetes o 
amb esquisos quan hi hagi neu)       

              

  Factor risc allaus  (només hivern)    FCral          

    

dies tancament per risc 
d'allaus(dra)  12          

    total dies hivern (dth)  151          

     

FCral :1‐
dra/dth  92,05%          
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  Factor comunitats biològiques              

              

  CAMÍ  mt  mse  msh  Fchbio  FCebio           

  Canya La Rabassa‐Refugi  2100  500  500  76,19%  76,19% 
mcb : distancia de camí que travessi una zona sensible per algunes 
comuniatts biològiques 

   Refugi‐Planell del Quer  900  330  600  33,33%  63,33%  mt : total metres de camí        

  Planell Beços‐Estany de l'Estanyó  2900  1500  1950  32,76%  48,28% 
FCbio :1‐
mcb/mt         

  

Refugi‐mirador collada dels 
Meners  3900  1700  2700  30,77%  56,41%          

              

              

CCR  Capacitat de Càrrega Real 

  CAMÍ    CCRhivern  CCRestiu           

  Canya La Rabassa‐Refugi    2100  2729           

  Refugi‐Planell del Quer    285  591           

  Planell Beços‐Estany de l'Estanyó    1765  777           

  

Refugi‐mirador collada dels 
Meners    1427  1860           

              

              

  CCE   

tenint en compte la capacitat de maneig dels camins i equipaments associats/ 
pressupost suficient       

  Capacitat de Càrrega Efectiva   

garantint la seguretat dels 
visitants            
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%capacitat 
d'intervenció 

hivern 

% capacitat 
d'intervenció 

estiu            

  CAMÍ  %caph  %cape  CCEhivern  CCEestiu  Capacitat de Càrrega Efectiva        

  Canya La Rabassa‐Refugi  50%  50%  1050  1364 
considerant que els visitants vagin de forma independent als 3 
recorreguts principals   

                 hivern    estiu   

estimatiu 
actual  desviació 

  Refugi‐Planell del Quer  50%  50%  143  295  143  14,90%  295  32,80%  30,00%  2,80% 

  Planell Beços‐Estany de l'Estanyó  30%  30%  530  233  530  55,30%  233  25,89%  30,00%  ‐4,11% 

Refugi‐mirador collada dels 
Meners  20%  20%  285  372  285  29,80%  372  41,31%  10,00%  31,31% 

958  901 

  Nivell d'execució del pla de gestió relatiu a l'ús public (2019)  71,43%           

              

  CAMÍ  CCRh  CCRe  CCEhivern  CCEestiu   

MÍNIMS 
hivern 

MÍNIMS 
estiu   

Total max seguint 
la repartició actual   

  Canya La Rabassa‐Refugi  2100  2729  1500  1949    1050  1949     

  Refugi‐Planell del Quer  285  591  204  422    143  295    985   

  Planell Beços‐Estany de l'Estanyó  1765  777  1261  555    530  233    777   

  

Refugi‐mirador collada dels 
Meners  1427  1860  1019  1329   

285  372 
  3720   

        958  901    777   

        suma dels tres camins 
mínim dels valors de les CCE seguint 
la repartició actual dels visitants 
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  Considerant els valors màxims i mínims de les dos aproximacions de la CCE           

        
 

      

  

CAPACITAT DE CÀRREGA EFECTIVA MÀXIMA CANYA DE LA 
RABASSA/REFUGI 

1500  1949 
 

 
      

  A l'ecocomptador del Cap dels Graus 
HIVERN 

(1) 
ESTIU 

 
 

       

  

CCE CONSIDERANT LA SUMA DELS TRES RECORREGUTS PRINCIPALS : 
ESTANY ‐ PLANELL DEL QUER ‐ COLLADA DELS MENERS 

958  901  (1) : si cap grup a 
l'hivern 

 
   

 
    

                   
 
  



SEGUIMENT DELS INDICADORS DE GESTIÓ - ANY 2020 

 

Parc natural de la vall de Sorteny 47 

Annex núm. 2 
Estadístiques del parc natural 

Juny - setembre 2020 
 
 
 

Taula sintètica comparativa de freqüentació i merxandising 
 
 

Període  
01/06 - 30/09 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019 

Parc natural 15.447 17.642 14.716 15.096 13.709 17.669 25.482 + 44,22% 
Caseta 

(15/06-13/09)1 6.241 10.764 8.264 7.699 6214 6.537 5.052 - 22,72 % 

Merxandising 5.853 € 6.888 € 7.613 € 5.880 5.693 6.130 3.879 - 36,72 % 
Pernoctes refugi 

guardat 826 1.228 1.457 1.153 1.355 1.658 396 - 76,12 % 
 

1 2020 (2019: 14/06 – 14/09; 2018 : 15/06 – 11/09) 
 

________ 
 
 

  



SEGUIMENT DELS INDICADORS DE GESTIÓ - ANY 2020 

 

Parc natural de la vall de Sorteny 48 

Des de la caseta, es fa un control de la freqüentació amb el comptatge de les persones que pugen a la pista d’accés al cap dels Graus i les 
persones que s’informen a la mateixa caseta. 

 
S’han informat a la caseta unes 5.052 persones ( 6.537 el 2019; 6.214 el 2018, 7.699 el 2017, 8.264 el 2016, 10.764 el 2015, 6.241 el 2014, 
6.085 el 2013, 6.044 el 2012, 3.814 el 2011, 6.328 el 2010, 3.915 el 2009), el que representa una disminució del 22,72% de cara al 2019. 
 
En el quadre següent es dona l’evolució de la freqüentació al parc natural mesurada des de la caseta al llarg dels anys (10h00 - 17h00 / el 2020 : 
9h00 - 16h00): 
 

 
 
Les dades derivades de l’ecocomptador són les següents : 
 
La freqüentació total del parc natural (01/06 – 30/09) va ser de 25.482 persones (17.669 el 2019; 13.658 el 2018; 15.096 el 2017;14.716, el 
2016,17.642 el 2015, 8.680 el 2014) el que representa un increment de 44,21% - dades corregides incloent dades de la caseta : 
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JULIOL  7.269 (4.103; 4.284;4.915) 

AGOST  10.084 (4.932; 3.798;5.001) 

SETEMBRE  4.800 (3.725; 2.888;2.869) 

TOTAL  25.482 (17.669; 13.658;15.096) 
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En base a les dades recollides a la caseta, es nota que unes 813 persones (994 el 2019; 439 el 2018; 1.214 el 2017) han demanat informació 
sense pujar al parc natural. 
 
A més a més, es precisa : 
 

- la mitjana diària de freqüentació al parc (01/06 – 30/09) ha estat de 209 persones (145 el 2019; 112 el 2018; 124 el 2017; 121 el 2016 i 
126 el 2015). 

- la caseta ha estat oberta 91 dies (93 el 2019; 89 el 2018; 92 el 2017; 89 el 2016, 91 el 2015) el que representa uns disminució del 2,1 % 
de cara al 2019. 

- la mitjana diària de freqüentació a la caseta (14/06 – 14/09) de 56  persones (70 el 2018 i 2019; 84 el 2017; 93 el 2016, 119 el 2015). 
- 22,24% de les persones que pugen al parc natural (14/06-15/09 : 22.719), passen per la caseta (42,31%; 46,6 % el 2018; 52,3% el 

2017;42,21% el 2016 i 48,84 % el 2015), 
- Les setmanes de més freqüentació a la caseta han estat les tres primeres setmanes del mes d’agost amb respectivament 76, 110 i 124 

persones ateses de mitjana diària.  
- 396 persones han pernoctat al refugi (01/06 - 30/09) – 1.658 el 2019; 1.355 el 2018; 1.153 el 2017; 1.457 el 2016, 1.228 el 2015 pel 

mateix període, el que representa un increment del 22,36% de cara al 2018; de les quals unes 295 persones són del Coronallacs (268 el 
2018 : +10%). 

 
Dades derivades de la base de dades de la caseta  
 
Tot i que les dades següents de punts d’interès representin de forma relativa la realitat, ja que representen només el nombre de persones a qui es 
va suggerir d’anar al lloc en funció dels criteris següents : 
 
. preguntes i interès del visitant 
. equipament i experiència muntanya 
. perfil (esportista, naturalista, etc.) 
 
Permeten però tenir una idea de l’atractivitat de cada punt d’interès, cosa que es resumeix en el quadre següent (sobre el total de les persones 
informades) : 
 
 
 

mitjana diària  209 (145; 112; 124) 
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Refugi 
(2019) 

Quer Estany Pics Jardí 
botànic 

Senders 
interpretatius 

15,73% 
(24,17%)  

38,73% 
(25,36%) 

22,63% 
(22,85%) 

4,94% 
(4,34%) 

3,13% 
(10,65%) 

0,17% 
(0,47%) 

 
Val a dir que el 83,90% (84,79 el 2019; 82,54 % el 2018, 84,23 % el 2017;64,41 %, el 2016) de la gent informada pujaria al parc natural. Fent 
referència a aquells visitants que pujarien al parc (4.239), dona els % següents : 
 

 
Unitats 

Refugi Quer Estany Pics Jardí 
botànic 

Senders 
interpretatius 

% 18,75 46,16 26,97 5,89 3,73 0,20 
N/5.052 947 2.332 1363 335 158 36 

 
Des de la caseta s’han comptat 8.859 persones pujant al parc per la pista d’accés al cap dels Graus. Les dades detallades per mes permeten 
corregir el nombre de visitants del parc natural registrades per l’ecocomptador, ja que algunes persones pujant per la pista d’accés al cap dels 
Graus podrien no arribar fins a l’ecocomptador. No hi ha cap dia on el nombre de persones registrades a la caseta superi el que dona 
l’ecocomptador, La freqüentació del parc seria de 22.719 persones (15/6-13/9), quan el 2019 eren 13.099 persones (14/6-14/9); 10.906 persones 
(15/06 -12/09) el 2018 - 12.394 persones (12/06 -11/09) el 2017; 12.637 el 2016.  
 
Els visitants demanant informació a la caseta i pujant al parc natural (4.239) representen el 18,66 % del total de visitants del parc (42,31 % el 
2019, 46,60% el 2018; 52,3 % el 2017) - que passen pel cap dels Graus. Considerant aquesta proporció, en primera aproximació, es pot 
considerar que, contràriament als anys anteriors, els valors obtinguts a la caseta no són prou representatius per deduir-ne quines podrien ser les 
tendències a nivell del parc natural per la temporada d’estiu  2020, sabent a més que va ser atípic per la COVID.  
 
No obstant els valors obtinguts per cada punt d’interès serien, a nivell de la freqüentació del parc natural pel període 15/06 - 13/09 : 
 

 
Unitats 

Refugi Quer Estany Pics Jardí 
botànic 

Senders 
interpretatius 

% 18,75 46,16 26,97 5,99 3,73 0,20 
N/22.719 4.260 10.487 6.127 1.361 847 45 
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Freqüentació del refugi 
 
Les estadístiques del refugi guardat són les següents : 
 
Total pernoctes al refugi guardat, en el període corresponent als dies d’obertura de la caseta d’informació :   
 
Per la temporada d’estiu : 
 
(01/06 - 30/09) : 396 persones (1,55 % de les 25.482 persones que han visitat el parc natural pel mateix període - 9,38 % el 2019, 9,92 % el 
2018; 7,64 % el 2017), el que representa el 9,3% de les persones interessades (respecte al càlcul estimatiu presentat més amunt). 
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AANNNNEEXX  NNÚÚMM..  22..11    
  

        

   SORTENY ‐ EUNIS ‐ Corine ‐ Mapa Hàbitat  hàbitats rars definits 

        Associació vegetal per definir o a precisar 

    
interès 

comunitari  hàbitats d'interès especial i/o raresa Andorra  per afegir ‐ Maragda 

  S     EUNIS  CORINE  S ha  MAPAHAB  Descriptiu 

  1,33  x  C11  22.12  1,33  1  estany 

     x  C2.111  54.1  0,001     fonts (alcalines) 

  0,1  x  D4.18  54.28  0,1     molleres a Carex frigida 

  0,001  x  D4.1A  54.2A  0,001  84(en part)  molleres a Eleocharis quinqueflora 

5  x  D4.16  54.26  5  84(en part)  molleres alcalines a Carex nigra 

1  x  D4.1E  54.2E  1  84(en part)  molleres alcalines a Scirpus cespitosus 

       D2.22  54.42  14  85(en part)  molleres àcides a Carex nigra 

       D2.25  54.45  10  85(en part)  molleres a Scirpus cespitosus 

  0,01  x  D1.111  51.111  0,01  85  bonys d'esfagnes 

  49,4  (x)  E1.71  35.11  49,4  35,36  prats pel caní 

  8  x  E2.3  38.3  8  49  prats de dall (subalpí) 

       E3.5  37.3  0,1  45  prats higròfils 

  2,9  x  E4.112  36.111  2,9  33,34  congestes de neu 

  0,1  x  E4.112  36.1114(?)  0,1  nova  congestes de neu amb Alchemilla demissa 

       E4.3  36.3  210  27,30,38,39,40,41,42,43,44  prats subalpins i alpins 

  0,1  x  E4.434  36.4A(?)  0,1     prats calcícoles amb Astragalus penduliflorus 

  2  x  E4.4112  36.4  2  25,26,27,28,29  prats subalpins i alpins calcícoles 

  1  x  E5.53  37.83  1  46  megaforbies 

  0,1  x  E5.53  37.83A(?)  0,1     megaforbies a Athyrium distentifolium i Saxifraga rotondifolia 

  0,03  x  E5.53  37.83B(?)  0,03     megaforbies a Myrrhis odorata 

  0,02  x  E5.513  37.83C(?)  0,02     megaforbies a Allium victorialis 
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  0,01  x  E5.511  37.83D(?)  0,01     megaforbies a Cicerbita alpina 

  86  x  F2.22  31.42  86  7  landes d'abarsets 

       F2.21  31.44  2,6  5  landes d'azalea 

  2,8  x  F2.212  31.44  2,8  6,9  landes a Vaccinium / Empetrum 

  0,1  x  F2.12111  31.49  0,1  11  landes a Dryas octopetala 

  0,01  x  (?)  31.44A(?)  0,01  (?)  landines a Primula integrifolia i Huperzia selago 

  0,01  x  F2.32  31.621  0,01     matolls de Salix lapponum 

  0,3  x  F2.334  31.6  0,3     bosquines de Prunus padus ssp borealis 

  0,1  x  F2.32  31.6214  0,1     landines a Salix pyrenaica 

  0,1  x  F2.331  31.6  0,1     landines a Sorbus chamaemespilus 

  28  x  F4.2  31.2  28  4,8  landes xeròfiles 

  0,2  x  G1.12  31.62  0,2  79(en part)  bosquines de Salix bicolor ssp basaltica 

  54,8  (x)  G3.31  42.41  54,8  61  bosc de pi negre mesòfil 

53,3  (x)  G3.32  42.4  53,3  62  bosc de pi negre xeròfil 

25  x  H2.51  61.33  25  88(en part)  tarteres silicícoles termòfiles 

  0,1  x  H2.63  61.34  0,1  89  tarteres calcícoles 

  260  x  H2.31  61.1  260  88  tarteres silicícoles 

  182  x  H3.1  62.2  182  92  roques silicícoles 

  0,2  x  H3.2  62.1  0,2  91  roques calcícoles 

  4  x  G1.913  41.B32  4  57  bosc de Betula sp amb megaforbies 

       G1.914  41.B33  75  56  bedollars secundaris 

  0,01  x  H1.23  65.4  0,01     coves i cavitats 

         

        

 768,13  ha        1080     S ha TOTAL hàbitats EUNIS 

         1080    total S ha 

  71,12%      99,98%    % hàbitats EUNIS 

  1,76%  dels hàbitats d'interès  13,54     S hàbitats d'interès especial i/o raresa Andorra 

              1,25%     de S total 
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AANNNNEEXX  NNÚÚMM..  22..22    
  
Hàbitats rars del parc natural  

de la vall de Sorteny                 
Associació vegetal per definir o a precisar        

 

Descripció  EUNIS  CORINE  S ha  S m2 

estat de 
conservació 

                 

fonts (alcalines)  C2.111  54.1  0,01  100  bo 

molleres a Carex frigida  D4.18  54.28  0,1  1.000  bo 

molleres a Eleocharis quinqueflora  D4.1A  54.2A  0,001  10  recuperació 

bonys d'esfagnes  D1.111  51.111  0,01  100  bo 

molleres alcalines a Scirpus cespitosus  D4.1E  54.2E  1  10.000  bo 

congestes de neu  E4.112  36.1113  2,9  29.000  bo 

congestes de neu amb Alchemilla demissa  E4.112  36.1114  0,1  1.000  bo 

prats subalpins calcícoles amb Astragalus 
penduliflorus  E4.434  36.43A(?)  0,1  1.000  bo 

prats subalpins i alpins calcícoles  E4.4112  36.4  2  20.000  bo 

megaforbies  E5.53  37.83  1  10.000  bo 

megaforbies a Athyrium distentifolium i 
Saxifraga rotundifolia  E5.5B  37.83A(?)  0,1  1.000  bo 

megaforbies a Myrrhis odorata  E5.53  37.83B(?)  0,03  300  bo 

megaforbies a Allium victorialis  E5.53  37.83C(?)  0,02  200  bo 

megaforbies a Cicerbita alpina  E5.53  37.83D(?)  0,01  100  bo 

matolls de Salix lapponum  F2.3214  31.621  0,01  100  bo 

bosquines de Prunus padus ssp borealis  F2.334  31.63  0,3  3.000  bo 

landines a Primula integrifolia i Huperzia 
selago  F2.32  31.44B(?)  0,01  100  bo 

landines a Empetrum nigrum ssp 
hermaphroditum  F2.212  31.44A(?)  0,01  100  bo 
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S m2 ‐ hàbitats rars de Sorteny
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landines a Salix pyrenaica  F2.3214  31.6214  0,1  1.000  bo 

landines a Sorbus chamaemespilus  F2.331  31.6A  0,1  1.000  bo 

tarteres silicícoles amb Oxyria digina i 
Ranunculus glacialis  H2.3113  61.1113  0,01  100  bo 

tarteres silicícoles  a Luzula alpinopilosa 
(L.candollei)  H2.313  61.113  1  10.000  bo 

tarteres silicícoles amb Xatardia scabra  H2.31  61.11  0,1  1.000  bo 

tarteres calcícoles  H2.63  61.34  0,1  1.000  bo 

roques àcides amb Saxifraga retusa  H3.1  61.212  0,01  100  bo 

roques calcícoles  H3.2  62.1  0,2  2.000  bo 

bosquines de Salix bicolor ssp basaltica  G1.12  44.2  0,2  2.000  bo 

bosc de Betula sp amb megaforbies  G1.913  41.B32  4  40.000  bo 

coves i cavitats  H1.23  65.4  0,01  100  bo 

S total  13,54  ha 
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Síntesi del seguiment dels indicadors de gestió 
 
 
 
Indicadors del medi natural i cultural  CODI TEND. 

   
S zones de reserva A1 No avaluat 
Grau circularitat A2 No avaluat 
Usos i cobertes de sol A3 No avaluat 
Connectivitat A4 No avaluat 

Hàbitats d’interès (integritat / N impactes ambientals ) (1) -  A5.2 

 

estable 
 

N zones humides impactades (Ramsar) (1) -  A6 estable 

Integritat bosc de ribera A7 estable 

Monitoratge de les espècies d’interès -flora (veure quadre) (1) -  A8 estable 

N bioindicadors - Fauna (1) -   
 

  

amfibis A9.1 
 

rèptils A9.2 estable 

papallones A9.3 

 
 

 

ocells (SOCA) A9.41 
 

ocells (anellament) A9.42 No avaluat 

Gall de bosc perdiu blanca A9.43  

N inventaris (prospecció i monitoratge) vegetació  -  (1)   
                                                Hàbitats A10.1 

estable                                                 Flora A10.2  
Estat ecològic riu de Sorteny (QBR/FBILL) (2) A11 No avaluat 

Estat ecologic estany (2) A12 No avaluat 

N inventaris arqueològics (2) A13 
 

  

Estat de conservació patrimoni agroramader (2) A14 estable 

   
   
   
Indicadors dels aprofitaments    
   
N ramaders, N caps de bestiar (1) -  B1   

N taxons prat de dall B3 No avaluat 
N ruscs instal·lats (1) -  B2 

 

Seguiment prat de dall (2) B5.1 No avaluat 
Estat sanitari forestal  B4 No avaluat 
Estat pastures (espècies "invasores" (2) B5.2 

 

N senglars caçats (i altres espècies caçables) (1) - B6  
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Indicadors de l’ús públic   
   
N Infraestructures C1 estable 
N plafons informatius C2 estable 

N itineraris interpretatius C3 
 

  

N persones dedicades al servei del visitant (1) -  C4 estable 
Freqüentació (ecocomptador, caseta) (1) -  C5 

 

freqüentació hivern C5.1 
 

Freqüentació primavera-estiu-tardor C5.2 
 

 

 

Sortides guiades (guia parc i guies privats acreditats) (1) -   C6.1 
 

 C6.2 No avaluat 
N sortides educació ambiental i nombre de nens (1) -  C7 

 

Nivell d’erosió dels camins marcats (1) -  C8 
 

Impactes vinculats a l’ús públic fora dels camins marcats (1) -  C9 
 

Vendes merxandatge (total) (1) -  C10.1 
 

part llibreria  C10.2 
 

N activitats promogudes pel parc educació ambiental exclosa) (1) -  C11  

Hores manteniment de camins, etc (excepte inventaris i monitoratge) 
per categoria (1) –  C12 

 

N incidències (expedients) (1) -  C13  

Activitat econòmica induïda (2) C14 estable 
Ús de l’imatge parc (N webs, productes,...) (1) – Andorra Turisme C15.1 No avaluat 
      Posts C15.2  

      Reaccions C15.3  

N accidents (seguretat) (1) -  C16 estable 
Ocupació refugi guardat (1) -  C17  

   
   
Indicadors de l’administració i planificació de la gestió   

  

 

  

Execució del programa d'actuacions (1) D1  

Pressupost (Parc + Centre de natura de la Cortinada) (1)   D2 
 

  

N llocs de treball (1) -  D3 estable 
Participació al Comitè Consultiu (2) D4 estable 

Col·laboracions (N trobades, N intercanvis tècnics - 
espècies/hàbitats, altres) (1)  D5 esable 

      estable  Difusió (publicacions) (2) D6 

Recerca (aplicada a la gestió) (2) D7 
 

estable 
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Voluntariat (2) D8 estable 
Memòria anual (1) -  D9  estable 
N sol·licituds i informes preceptius  (2) -  D10 No valorat 
N denúncies i contenciós (2) -  D11 estable 

 

   
 
 
 
 
Es pot resumir les tendències d’evolució dels indicadors determinats el 2019 en el quadre següent : 
 

sense avaluar + EST - 
(TOTAL) INDICADORS 

AVALUATS 
 

13 
21,31% (/61) 

 

17 
35,42% 

(27,87%) 
 

20 
41,67% 

(32,79%) 
 

11 
22.92% 

(18,03%) 
 

(61) 
(% /) 48 

 

 
 
 

Comparatiu amb l’evolució dels indicadors determinats el 2019 en el quadre següent : 
 
 

sense avaluar + EST - 
(TOTAL) INDICADORS 

AVALUATS 
 

9 
14,75% (/61) 

 

25 
48,08% 

(40,98%) 
 

17 
32,69% 

(27,87%) 
 

10 
19.23% 

(16,39%) 
 

(61) 
(% /) 52 

 

 
+ : increment ;  EST : estable ;    -  : disminució – a excepció dels no avaluats els percentatges estan 
calculats sobre la base dels avaluats, és a dir 52 indicadors (en verd el % de cara al total) 
 


