
Observacions:

Període d'execució:

Objectius relacionats: 

Organisme responsable: Ajuntament de Granollers (Àrea Territorial) i 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs

Acció continuada

Termini d'implantació: Llarg (<= 5 anys)

Alta

Estat ecològic dels rius

Afavorir la restauració dels valors i de les funcions 
ecològiques dels torrents i rieres dels ENIM.

Sense valoració Alta

Indicadors de seguiment relacionats:

Valoració econòmica: 

Objectiu mesurable: Millora de la qualitat ecològica dels rius.

Accions del GT3 Índex accions

Estat d'execució/any: Prioritat:

4 Realitzar actuacions de restauració i manteniment dels espais fluvials 

Descripció:
La viabilitat dels espais naturals depèn, en gran mesura, de les possibilitats de connectivitat 
amb altres ecosistemes. En un territori fortament artificialitzat, és bàsic impulsar el 

manteniment i millora de les connexions ecològiques. En aquest 
sentit, els rius, les rieres i els torrents de Granollers conserven 
un elevat potencial ecològic en els seus trams alts i, per la seva 
configuració lineal al llarg del territori, es converteixen en 
connectors. Així, es proposa continuar impulsant i ampliar el 
Programa de suport a les actuacions municipals de neteja 
de lleres. 
 
Es tracta de protegir i renaturalitzar les rieres de Granollers amb 
l’objectiu que puguin recuperar, almenys parcialment, el seu 
aspecte natural i la seva funció connectora amb els espais 
naturals del seu entorn. Al mateix temps, s’haurà de garantir que 
aquestes rieres puguin complir una funció social i lúdica envers 
els habitants de Granollers. 
 
Riu Congost 

Es prioritzaran les actuacions als espais de la riera Carbonell, el riu Congost, el torrent de Can 
Ninou, el torrent de la font del Ràdium, el torrent de Sant Nicolau i els seus afluents. 

El projecte ha de preveure: 

• L'estudi dels ponts existents a la llera del riu. 
• La delimitació de la zona de domini públic i la zona de protecció fluvial. 
• La neteja de les lleres 
• Un programa de restauració de la vegetació ripària autòctona. 
• Projectes de vials per a vianants i bicicletes a l’entorn de la riera.  
• La definició dels usos i els espais públics que cal promoure. 
• Incloure estudis de risc d’inundacions i període de retorn dels espais fluvials. 

El programa ha de tractar de manera integral totes les rieres i torrents presents al municipi. 


