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1. Dades generals
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Municipis de s’Albufereta: Alcúdia i Pollença.
Figures de protecció: Reserva Natural Especial, ANEI, LIC i ZEPA.
Declaració: Decret 121/2001, de 19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta Reserva Natural
(BOIB 130, de 30/10/2001).
Modificacions posteriors: Decret 58/2002, de 12 d’abril (BOIB 48, de 20/4/2002) i disposició
transitòria primera de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (BOIB 58, de 4/6/2005), que la requalifica de Reserva Natural Especial.
Superfície protegida: aproximadament 213 hectàrees de protecció estricta amb la figura de reserva
natural especial.
Perifèria de protecció: 290 hectàrees.
Superfície pública: 155,92 hectàrees (73 % de la Reserva Natural).
Instruments de planificació: Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de s’Albufereta (PORN),
aprovat pel Consell de Govern el dia 19 d’octubre de 2001 (BOIB 130, de 30/10/2001). No disposa
de pla rector d’ús i gestió (PRUG) aprovat.
Valors més destacats
−
−
−
−
−
−
−

La riquesa ornitològica: més del 60 % de les espècies d’aus conegudes a les Illes Balears
s’han observat a s’Albufereta.
Important zona per a la reproducció, hivernada d’aus aquàtiques i zona d’alimentació.
Hàbitat potencial de reproducció d’espècies en perill d’extinció.
La població de Tamarix boveana i Tamarix canariensis més important de Mallorca. La
formació de bosc palustre de tamarells.
Els 349 tàxons vegetals descrits, entre els quals hi ha tres espècies (Pancratium maritimum,
Chamaerops humilis i Myrtus communis) i un gènere protegits (Tamarix).
La singularitat hidrogeològica dels Ulls del Rec.
El paisatge.

Objectius de la Reserva
1.
2.
3.

La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic en el seu àmbit
territorial, com també la restauració d’aquests valors en els casos en què sigui possible.
La difusió pública i educativa dels valors d’aquest patrimoni mitjançant una utilització social
òptima.
L’harmonització dels usos tradicionals, científics i culturals amb els objectius anteriors.
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2. Gestió de la Reserva Natural de
s’Albufereta

6

Òrgan de gestió
Al BOIB núm. 74 de dia 25 de maig de 2013, es va publicar el Decret 23/2013 de 24 de maig
d’extinció e l’entitat pública Espais de Natura Balear, que fins ara havia gestionat els espais naturals
protegits de Balears, i l’assumpció de les seves funcions per part de l’Institut Balear de la Natura
(Decret 24/2013 de 24 de maig d’aprovació dels Estatuts de l’Institut Balear de la Natura). Així
doncs, dia 1 de juny el personal funcionari d’Espais de Natura Balear passa a formar part de la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic i el personal laboral a
l’Institut Balear de la Natura.

Junta Rectora de la Reserva Natural
La Junta Rectora és l’òrgan de participació dels diversos agents socials vinculats a la Reserva
natural. Malgrat que no s’ha reunit cap vegada durant l’any 2013, els membres que l’integren són:
1
2
3

President
Vicepresident
Secretari/a

Sr. Francesc Moll Marquès
Sra. Neus Lliteras Reche
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Representant de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Representant de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats
Representant de la Conselleria de Turisme i
Esports
Representant del Consell Insular de Mallorca
Representant de l’Ajuntament d’Alcúdia
Representant de l’Ajuntament de Pollença

Sra. Margaret Mercadal Camps

10 Representant dels propietaris dins la RN (I)
11 Representant dels propietaris dins la RN (II)
12 Representant de propietaris de la perifèria de
protecció
13 Representant de la UIB
14 Representant de la Cooperativa Agrària de
Pollença
15 Representant de la Societat de Caçadors
d’Alcúdia
16 Representant de la Societat de Caçadors de
Pollença
17 Representants
d’associacions
balears
de
conservació de la naturalesa (ONG) (I)
18 Representants
d’associacions
balears
de
conservació de la naturalesa (ONG) (II)
19 Representant dels agents turístics
20 Representant dels sindicats

Sra. Rafaela Vila Jaume
Sra. Sebastiana Reinés Tugores
Sr. Nicolás Siquier Virgós
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6
7
8
9
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Sr. Onofre Ferrer Riera
Sr. Jaime Martínez Llabrés
Sra. Margalida Pocoví Sampol
Sr. Juan Luís González Gomila
Sr. Maria P. Buades Cifre

Sr. Antoni Martinez Taberner
Sr. Antoni Riusech Serra
Sr. Jaume Buades Beltran
Sr. José Luis Pons Cifre
Sr. Miquel Àngel March
Sr. Damià Vicens
Sra. Maria José Aguiló Cerdà
Sra. Raquel Hernández Adrián

21 Cap del Departament de la Direcció General de Sra. Verónica Segura Robles
Biodiversitat
22 Cap del Servei d’Espais Naturals
Sra. Catalina Massutí Jaume
23 Expert en conservació de la naturalesa (I)
Sr. Gabriel Perelló
24 Expert en conservació de la naturalesa (II)
Sr. Pere Tomás
25 Representant de l’Administració central
Sr. Carlos Simarro Vicens

Recursos humans
Directora: Carolina Encinas Redondo (fins a setembre de 2013). A partir del mes d’octubre el seu
lloc ha estat ocupat (mitjançant assignació temporal de funcions) per Maties Rebassa, director del
Parc Natural de s’Albufera.
Vigilant: sense contractar durant el 2013
El personal adscrit a la Reserva Natural de s’Albufereta durant el 2013 ha estat únicament d’una
directora, sense que s’hagi pogut contractar un vigilant durant mig any, per les limitacions a la
contractació de personal imposades per l’exercici pressupostari 20121.
La vigilància ambiental del territori de s’Albufereta (caça, abocaments, control d’incendis, etc.) ha
quedat durant el 2013 íntegrament en mans de l’Agent de Medi Ambient del municipi de Pollença,
que dedica part dels seus jornals a la Reserva, a més a més d’haver d’assumir jornals de vigilància
d’incendis forestals fora de l’espai natural protegit.
En condicions normals una educadora ambiental del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca dedica
un 40 % de la seva jornada a tasques de la Reserva Natural de s’Albufereta per poder dur endavant
actuacions destinades a l’ús públic i educació ambiental d’aquest espai natural protegit. No
obstant, durant el 2013, no s’ha cobert la excedència per maternitat de l’Educadora Ambiental que
normalment duia a terme aquestes tasques.

Equipaments
L’oficina administrativa de la Reserva continua ubicada al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, a
la carretera d’Alcúdia-Artà, al Pont dels Anglesos (Muro). Telèfon: 971 89 22 50 i Fax: 971 89 21 58.
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Instrucció conjunta de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis i del director general de Pressuposts i Finançament de 19 d’abril de 2012, per la qual es determina el
requeriment d’autorització i d’informe previs per a la contractació de personal laboral fix i temporal dels ens
que integren el sector públic autonòmic.
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La reserva natural disposa d’un vehicle tot terreny, canoes, equipament informàtic, instruments i
eines diverses.

3. Despeses de 2013
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Despeses de l’any 2013
Durant l’any 2013 s’han invertit a s’Albufereta 19.032 € (sense comptabilitzar les depeses de
personal). Aquesta quantia inclou l’aportació de 16.430 euros de l’Obra Social ”La Caixa” dins el
marc del Conveni de col·laboració d’aquesta entitat amb la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori. Com es pot apreciar a la gràfica següent la inversió de fons públics durant l’any 2013 s’ha
vist reduïda a mínims històrics sense precedents.

Evolució de la inversió a la Reserva Natural de s’Albufereta (2003-2013) sense comptabilitzar
despeses de personal ni subvencions.
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4.1. Àrea de gestió per a la
conservació
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Control de la vegetació allòctona invasora
Durant l’any 2013 s’ha iniciat per primera vegada actuacions de control dels focus de grama
americana Stenotaphrum secundatum, planta invasora que ocupa una superfície superior als 4.700
m2 a Albufereta sobre hàbitats dunars i jonqueres a sa Marina i Can Cap de Bou. Aquesta actuació
s’ha dut a terme a través de l’Ibanat i ha estat finançada gràcies a un ajut en el marc del Pla de
Desenvolupament Rural de Balears per al període 2007-2013 destinat únicament al control de les
espècies invasores.

També s’han eliminat tots els Myoporum tenuifolium dispersos des del sòl urbà de Can Cap de Bou
cap a l’interior de la reserva natural.

Campanya
antròpics

de

control

de

depredadors

La presència de cans i moixos assilvestrats al medi natural suposa un perill per a la conservació de la
fauna de la Reserva, sobretot pel comportament depredador dels moixos durant l’època de
reproducció de les aus i les molèsties que els cans a lloure poden generar sobre espècies silvestres,
a part de la depredació. De fet, la Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura (UICN) considera els moixos
assilvestrats entre les 100 espècies exòtiques més perjudicials
per a la biodiversitat. Per això, per conscienciar a la població
d’aquesta problemàtica s’han instal·lat (7) cartells informatius
a determinats indrets de l’entorn de la reserva, sobretot a
punts amb presència de contenidors de fems, on es demana
que no s’alimentin els moixos que estan a lloure.
També s’han ubicat moixeres a diferents indrets, els mesos
d’abril, maig i juny, el que ha possibilitat la captura de 14
exemplars.
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Programa de
comportes

gestió

del

sistema

de

Atès que la primavera ha estat força plujosa, no ha fet falta tancar comportes per retenir aigua fins
ben entrat el mes de maig.

Millores d’hàbitat per nidificació de limícoles
A la primavera es va poder observar que el dic que dóna accés a les comportes, que va ésser
desbrossat l’estiu anterior, s’ha emprat com a lloc de nidificació per part de 3 parelles d’avisadors
(Himantopus himantopus), atès que la zona està ara més desproveïda de vegetació que els anys
anteriors. Aquesta circumstància afavoreix especialment la nidificació d’aquesta i altres espècies
limícoles, per això durant l’estiu s’han desbrossat les voreres de canals pròxims a la
desembocadura.
Els resultats del seguiment de l’ús dels illots creats a la llacuna de sa Barcassa l’any 2012 confirmen
que l’actuació ha atret 10 parelles de Himantopus himantopus i 1 parella de Sterna hirundo a la
primavera 2013 que han nidificat amb èxit.
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4.2. Àrea de desenvolupament
socioeconòmic
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Convenis de collaboració
S’ha produït la pròrroga automàtica dels 8 convenis de col·laboració entre la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i els propietaris de finques de s’Albufereta, malgrat que des
de l’any anterior no hi ha contraprestació econòmica als propietaris. Aquests convenis són
fonamentals per garantir l’ús públic d’aquest espai natural protegit, atès que l’itinerari principal per
contemplar l’aiguamoll travessa per propietats privades. Així doncs, cal remarcar que és la
generositat dels propietaris de la Reserva que fa viable que la Reserva pugui continuar oferint
visites guiades a grups i particulars.

Subvencions per a inversions als espais de
rellevància ambiental
Durant l’any 2013 s’ha continuat amb la liquidació dels 59.431,33 € que restaven pendents de
pagament de la convocatòria de subvencions 2009-2010 corresponents a la convocatòria publicada
en el BOIB núm. 160, de 31 d’octubre de 2009 (bases publicades al BOIB núm. 96, de 25 de juny de
2005 i modificades en el BOIB núm. 144, de 3 d’octubre de 2009).
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4.3. Àrea d’ús públic
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Dades de freqüentació
Un estudiant de Geografia de la Universitat de les Illes Balears, ha realitzat les pràctiques de camp a
la reserva. No obstant, la manca d’un vigilant contractat durant la temporada d’estiu ha fet inviable
la recollida de dades de camp per poder estimar el nombre de persones que anualment visiten la
Reserva.

Programa d’interpretació ambiental
Malgrat la falta de suplència de l’excedència de l’educadora s’ha mantingut l’oferta d’activitats
següent:

Vet aquí què he trobat!
Adreçada a infantil i a primer cicle de primària. Els objectes que es troben a la platja de sa
Marina són el motiu per explicar com funciona l’ecosistema i quins són alguns dels impactes
que l’afecten.

Descobreix les plantes de la sal i els ocells de l’aigua
Adreçada a segon cicle de primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius
i escola d’adults. En aquesta visita s’explica que només algunes plantes poden viure a la vorera
de la mar i amb aigües salabroses; s’expliquen també les característiques del salobrar, el
tamarellar i la vegetació dunar, i s’observen alguns dels ocells que necessiten llocs amb aigua —
com s’Albufereta— per poder viure.

Volta en bicicleta
Adreçada a ESO, batxillerat, cicles formatius i escola d’adults. En una volta en bicicleta a la
Reserva s’ofereix una visió de conjunt del que significa s’Albufereta dins l’entorn de la badia de
Pollença. Fàcilment es pot comprendre quina ha estat la importància d’aquesta zona humida al
llarg del temps.
Atesa la limitació de personal i de mitjans durant l’any 2013 només 292 persones participaren en
alguna de les activitats programades.
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Agenda d’activitats
Malgrat que el Programa anual d’actuacions 2013 de la Reserva preveia la celebració d’activitats
d’agenda, les circumstàncies abans explicades no han fet possible oferir xerrades, cursos, tallers,
visites guiades, etc. per al públic en general.
Com a novetat, destacar que el Consell Directiu d’Espais de Natura Balear va acordar aplicar tarifes
pels serveis i activitats que s’ofereixen des dels espais naturals protegits (BOIB núm.70 de
17/5/2012 i BOIB 71 de 19/5/2012). Concretament, les tarifes que afecten a la Reserva Natural de
s’Albufereta són les següents:
19

Visites guiades

0-3 anys gratuït
<12 anys 2 €
>12 anys 4 €
Activitats esportives
0-3 anys gratuït
<12 anys 6 €
>12 anys 8 €

Visites temàtiques
0-3 anys gratuït
<12 anys 6 €
>12 anys 8 €
Tallers

0-3 anys gratuït
<12 anys 4 €
>12 anys 6 €

A part d’això, la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (BOIB núm. 195 29/12/2012) inclou el cobrament
d’una taxa per l’autorització d’activitats esportives dins l’àmbit dels espais naturals protegits i de les
finques públiques.

Control d’accessos i zones d’estacionament
Cal recordar que va ésser a final de l’any 2012 quan es va abalisar la zona d’estacionament del sòl
urbà de Can Cap de Bou per evitar la dispersió desordenada de vehicles en aquest prat que alberga
bona part de l’única població coneguda de Limonium algarvense a les Illes Balears. A la primavera
següent, ja a l’any 2013, s’ha comprovat que a l’antiga zona on estacionaven els vehicles, ara
protegida per un tancament de pals de fusta, hi creixen orquídies (comptabilitzats 110 exemplars
de Serapias sp. i 1 Ophrys apifera). Al mateix lloc, dins la zona abans ocupada pels vehicles, també
s’han comptabilitzat 6 peus de Limonium algarvense.
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Tancament de fusta(línia discontinua vermella) que delimita la zona d’estacionament i evita la
dispersió de vehicles sobre la jonquera i poblacions de Limonium algarvense

Exemplars de Serapias sp i Ophrys apifera a la zona recuperada.

Exemplars de Limonium algarvense en floració (esq.) i Romulea sp .en fructificació(drt.)

Per altra part, també s’han identificat els llocs per on alguns grups de cavallistes accedien a la zona
de reserva integral i s’han col·locat tanques de fusta per evitar l’accés a zones més sensibles de
l’espai natural protegit. Això només ha sigut necessari a 3-4 punts.

Senyalització
Durant l’any 2013 s’ha senyalitzat amb fites i pictogrames l’itinerari de sa Barcassa i s’han tornat a
col·locar les dues senyals de carretera que esteien deteriorades.
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4.4. Àrea d’investigació i seguiment
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Seguiment naturalístic
El cens d’aus aquàtiques hivernants de la Reserva Natural de s’Albufereta s’integra dins del cens
International Waterbird Census (IWC), que té com a objectiu quantificar anualment el nombre d’aus
aquàtiques que passen l’hivern a Europa. A s’Albufereta el cens es realitza de manera coordinada
amb el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca.

Evolució de la diversitat d’aus a s’Albufereta

Exemplars comptabilitzats per grups a s’Albufereta

Seguiment de la qualitat de les aigües
Des de la declaració de la reserva natural el seguiment de la qualitat d’aigües de s’Albufereta s’ha
anat reduint en la freqüència de mostrejos al llarg de l’any fins arribar a 2-3 mostrejos l’any.
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4.5. Àrea de participació
1.Autoritat de gestió, Junta Rectora
/Patronat, Equip de Gestió del
parc/reserva/ de gestió
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Junta Rectora
La Junta Rectora no es va reunir durant l’any 2013.

Voluntariat
No es varen poder organitzar jornades de voluntariat a causa de la manca de personal d’educació
ambiental.
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4.6. Àrea de manteniment
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Brigada de reinserció social
Una brigada constituïda per sis persones en risc d’exclusió social va treballar en el manteniment i la
conservació dels hàbitats dunars, litorals i forestals a la Reserva Natural de s’Albufereta gràcies al
finançament de 16.430 euros de l’Obra Social ”La Caixa”. El grup de treball ha dedicat una atenció
especial a mantenir en bon estat la franja litoral, molt especialment els tancaments de pals i corda
del projecte de restauració del sistema dunar, així com els itineraris i zones de nidificació de
limícoles de la reserva natural.
Com és habitual a les platges que són Reserva, la neteja de la platja s’ha fet manualment, sense
retirar les fulles de posidònia de la platja.
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4.7. Àrea de vigilància
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Durant l’any 2013 no s’ha pogut contractar un vigilant per intensificar la vigilància a la Reserva
durant l’estiu i tardor, quan hi ha màxima afluència de visitants. Així doncs tota la vigilància ha
quedat en mans de l’agent de Medi Ambient de la zona que, també ha hagut d’atendre necessitats
de vigilància en matèria forestal (guàrdies d’incendi) durant la temporada de màxim risc d’incendi.
Per al 2013 no ha estat factible conèixer quantes actes de denúncia aixecaren els Agents de Medi
Ambient. S’ha de recordar que ens anys precedents el nombre de denúncies havia sofert una
important davallada, que s’havia relacionat amb un descens en l’esforç de vigilància destinat a
l’espai natural protegit.

Durant l’estiu s’ha constatat que hi ha cavallistes que travessen la Reserva Natural i presència de
cans dins zona habitualment inundada, a més a més dels cans que alguns visitants continuen duent
a la platja (dins zona de nidificació de Charadrius alexandrinus).
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4.8. Àrea d’administració
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La tasca administrativa de la Reserva inclou la redacció d’informes tècnics per valorar les diverses
intervencions que es pretenen dur a terme a l’entorn de l’espai natural protegit i que poden
afectar-ne els valors. Aquest tipus de feina s’inclou dins les accions de gestió preventiva de l’espai
natural protegit, com a complement a les actuacions de gestió proactiva que es duen a terme al
territori. Durant l’any 2013 s’han emès set informes tècnics.
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4.9. Àrea de planificació
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Durant el transcurs de l’any 2013 la directora de la Reserva va revisar el document diagnòstic de
l’Avanç del Pla de Gestió de s’Albufereta, com a lloc ES0000226 de la Xarxa Natura 2000, tal com li
va esser encomanat des de la Direcció General, també s’ha preparat un esborrany amb els
objectius i mesures a aplicar. Aquests documents van ser tramesos a la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic per tal que s’iniciés el procés de participació social.
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5. Avaluació de la gestió
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El 2013 no s’ha fet cap avaluació de la gestió de la Reserva Natural. A títol purament informatiu es
reprodueix la darrera avaluació feta, que data de l’any 2012.
L’avaluació de la gestió d’espais naturals protegits està fortament condicionada per una manera de
treballar metòdica i ordenada, en la qual les decisions quedin documentades i hi hagi registres de
les accions que s’hi han dut a terme. Amb aquest propòsit s’ha mantingut l’esquema metodològic
en l’elaboració d’aquesta memòria de gestió per acostar-se al màxim possible al model de memòria
d’Europarc-Espanya2, per convertir-la en una eina essencial per l’avaluació de la gestió.
La gestió de l’any 2012 ha vingut marcada per la infradotació de personal de la Reserva Natural i
dels fons públics. Gairebé els únics projectes executats durant l’any han estat aquells finançats per
l’Obra Social La Caixa. De fet, els resultats de l’aplicació de la metodologia METT3, indiquen una
caiguda del 6% respecte al grau d'efectivitat en la gestió global de la Reserva Natural de
s’Albufereta. Analitzant els cinc elements que componen aquesta avaluació global es comprova
que l'efectivitat de la gestió ha disminuït en 4 dels 5 elements analitzats. Únicament la planificació
de l'espai sembla suficient, o com a mínim en el mateix grau que la de l'any anterior. De fet, hi ha
un retrocés molt significatiu pel que fa a l'estatus de conservació de la reserva, entesa en el seu
context, amb una conseqüent major vulnerabilitat envers les amenaces de l'espai natural protegit.
Els recursos destinats a la gestió en el transcurs de l'any han estat insuficients i l'eficàcia i idoneïtat
en la gestió s'ha vist també disminuïda.
Cal constatar que algunes de les FORTALESES detectades a la Reserva Natural de Albufereta com a
conseqüència de l'aplicació de la fitxa MEETT (per al 2012) són l'existència d'objectius de l'espai
protegit i que el maneig és consistent amb els objectius de conservació; és a dir , que la gestió es
continua orientant als objectius de conservació. D'altra banda, es mantenen o augmenten els
mecanismes de control d'accessos a l'àrea i la relació de cooperació amb els veïns de l'àrea
protegida es manté. Hi ha capacitació professional suficient per gestionar l'àrea.
Entre les DEBILITATS detectades arran de l'aplicació de la fitxa METT (durant 2012) les més
destacades són la falta de planificació del monitoratge i avaluació de l'ENP, la manca d'investigació
enfocada a la gestió i que el maneig financer no és suficient per atendre les necessitats crítiques de
gestió, de la mateixa manera que tampoc és suficient la quantitat de personal per gestionar l'ENP.
Això ha afectat el control dels usos dels recursos naturals i les activitats i no-apropiades. El
pressupost és insuficient i inestable. Finalment, en la pràctica, no s'ha pogut aplicar taxes o quotes
que donin suport el suport financer de l'espai natural protegit.
En general es detecta una pèrdua dels inputs o recursos de gestió de l’espai natural protegit (tant
econòmics com humans) que posen en entredit la capacitat de gestió de l’espai. La gestió de l’any
2012, malgrat rebre una inversió privada força important, comença a mostrar clars síntomes de
debilitat (caiguda del núm. d’actes de denúncia formulades, inversió pública mínima històrica, no
contractació de personal de vigilància o suplències de personal, etc.).

Herramientas para la evaluación de las áreas protegidas: modelo de memoria de gestión. Manual 08. Serie manuales
Europarc-España. Programa de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013.
3
Adaptació de la ficha METT (Stolton et al. 2007) per a les Illes Balears. Eina d’evaluació de l’efectivitat del
maneig per àrees protegides. Avaluació 2012 de la Reserva Natural.
2
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TAULA RESUM DE RESULTATS DE L’APLICACIÓ DE LA FITXA METT COM A EINA D’AVALUACIÓ DE L’EFECTIVITAT DEL MANEIG PER A ÀREES PROTEGIDES

Element avaluat:

Context

Planificació

Quina és la situació
actual? Avaluació de la
prioritat relativa de
l’àrea, les amenaces i les
directrius
Significat, amenaces
vulnerabilitat, context
Criteris avaluats regional.
Enfocament Estatus
Puntuació de
8
l’ENP
Puntuació màxima
15
Grau d’efectivitat
de la gestió
(global i per
53%
43%
element avaluat)
2012
73%
Avaluació anterior 49%

Tendència

-6%

-20%

Insums

Processos

Productes

On volem arribar?
Què es necessita?
Avaluació del
Determina els recursos
disseny i planificació necessaris per a la gestió.
de l’ENP

Cóm ho farem?
Avaluació dels
processos pels
quals es gestiona
l’ENP

Legislació, disseny
de l’ENP

Recursos destinats per al
ENP en concret
(pressupost, personal,…)

Idoneïtat dels
processos de
maneig

Què hem fet?
Avaluació de la
implementació dels
programes de maneig,
accions realitzades,
bens i serveis.
Resultats directes,
participació, bens i
serveis produïts

Apropiat o no

Recursos

Eficàcia e idoneïtat

Efectivitat

8

5

12

7

15

15

30

18

53%

33%

40%

39%

53%

40%

43%

44%

=

-7%

-3%

-5%
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