Balanç de gestió – Juny, Juliol i Agost 2017
Els ajuntaments de les Llosses i Campdevànol com a gestors de l’entorn del Torrent de la
Cabana, d’acord amb el conveni i reglament regulador de l’entorn amb la propietat, i en exercici
del principi de transparència en la gestió municipal, en el marc de la visita del Director General
de Polítiques Ambientals Senyor Ferran Miralles, fan públiques les dades de gestió i balanç al
Torrent de la Cabana durant els mesos de Juny, Juliol i Agost del 2017:
Mes
de
gestió i dies
per mes
Juny
Juliol
Agost

Ecotaxes
ingressades
2388 (8)
4215 (8)
9177 (31)

Dies amb
menys
de
300 ecotaxes
4
2
18

Dies entre
300 i 500
ecotaxes
4
3
9

Dies d’aforament
complet
0
3
4

Durant els dies de funcionament del dispositiu han fet possible el control de l’entorn i l’aplicació
del Reglament un total de 9 treballadors, entre guardes rurals membres de l’Associació
Catalana de Guardes Rurals i Marítims Professionals de Catalunya i informadors ambientals,
que han informat a usuaris i han aplicat els Reglaments aprovats per ambdós consistoris. Pels
serveis prestats a l’entorn s’han fet servir 3 vehicles i 9 aparells de radiotransmissió.
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9

Els informadors han dispensat més de 15.000 bosses biodegradables per la recollida de les
deixalles, de les quals més de la meitat han estat retornades, comprovades i abonades al Gorg del
Colomer Gros d’acord amb el sistema de retorn establert, fet que ha evitat que un nombre de
deixalles quedessin alliberades al medi natural. Així mateix

+7000
Tipologies
d’advertiments i sancions
Advertiment per portar el
gos deslligat
Intent d’accés al Torrent
amb neveres i/o material de

Nombre

Article Reglament

185 propietaris advertits
(amb obligació de lligar el
gos)
12 visitants advertits (amb
obligació de retorn a origen

Article 7 del Reglament
Regulador de l’Entorn
del Torrent de la Cabana
Article 21 del Reglament
Regulador de l’Entorn

picnic
Fumar en l’espai dels Gorgs
Retirada de tovalloles
esteses entorns dels Gorgs
Imposició de sancions per
acampades lliures no
autorizades i/o fogueres
Advertiment per accés de
soroll al medi natural
Intrusions a l’entorn sense
acreditació

per deixar el material)
10 visitants advertits i/o
sancionats (amb obligació
de deixar de fumar)
5 visitants advertits (amb
obligació de retirar les
tovalloles)
16 ciutadans sancionats per
acampada lliure sense
autorització i/o realització
de fogueres
4 ciutadans advertits
12 ciutadans detectats per
intrusió sense acreditació
(amb obligació d’acreditarse o abandonar l’espai)

del Torrent de la Cabana
Articles de la legislació
vigent de Protecció del
Medi Natural
Article 21 del Reglament
Regulador de l’Entorn
del Torrent de la Cabana
Article 18 i 19 del
Reglament Regulador de
l’Entorn del Torrent de
la Cabana
Article 19 del Reglament
Regulador de l’Entorn
del Torrent de la Cabana
Article 2 de l’Ordenança
Reguladora del Preu
Públic

Convé destacar que durant els dies de funcionament del dispositiu s’ha atès a 3 visitants
que patien algun tipus d’afectació en la seva salut, especialment per girades de turmell o
altres incidències sempre menors. Així mateix s’han evacuat fins a 3 persones que
estaven faltades de forces per retornar al punt d’origen. Cal destacar també que durant
els dies de funcionament del dispositiu han estat localitzades 2 persones que s’havien
perdut en l’indret dels gorgs.
A part de les sancions anteriorment exposades s’ha detectat un cas de caça furtiva en
l’entorn que ha estat degudament posat en coneixement dels Agents Rurals per la seva
gestió oportuna.
En allò que fa referència a les despeses generades pel servei aquests tres mesos i a falta
de la darrera concreció (es tracta de xifres aproximades en alguns casos) per part del
servei municipal de tresoreria, convé destacar que s’han produït a càrrec del servei les
següents despeses, fins al mes d’agost.
Concepte

Despesa

Serveis de Guarderia Rural

30666 €

Serveis
d’Informació
Ambiental
Vigilància de seguretat

34944 €

Neteja de l’entorn

1215 €

Diptícs i bosses

2525 €

Altres despeses

9500 € aprox

8560 €

Campdevànol, 8 de setembre del 2017

