
Observacions:

Període d'execució:

Objectius relacionats: 

Organisme responsable: Ajuntament de Granollers (Àrea Territorial) i 
sector privat 

Acció continuada

Termini d'implantació: Mitjà (< 5 anys)

Baixa

Indicadors GT3 Protecció dels espais naturals i de 
la biodiversitat

Promoure i augmentar la biodiversitat i ampliar i 
tenir cura dels espais verds i de les àrees 
naturals.

Sense valoració Alta

Indicadors de seguiment relacionats:

Valoració econòmica: 

Objectiu mesurable: Millora de la biodiversitat. 

Accions del GT3 Índex accions

Estat d'execució/any: Prioritat:

Promoure acords i instruments de custòdia del patrimoni natural amb 
entitats i propietaris7

Descripció:

La custòdia del territori és una filosofia que intenta 
generar la responsabilitat dels propietaris i dels usuaris 
del territori en la conservació i en el bon ús de la terra i 
dels recursos naturals, culturals i paisatgístics. Les 
característiques principals de la custòdia del territori són: 
 

• La conservació a llarg termini dels valors naturals i culturals i de les activitats 
pròpies d’un paisatge. 

• Està dirigida principalment a terrenys privats o municipals. 
• Es fonamenta en iniciatives de caràcter voluntari dels propietaris d'acord amb 

entitats de custòdia 
• S’alimenta de diverses disciplines relacionades amb la gestió i la planificació del 

territori i del medi ambient. 
• El territori també ha de facilitar el rendiment econòmic que els propietaris esperen 

obtenir de les seves terres. 

A Granollers existeixen exemples de custòdia del territori, entre les quals cal destacar: 

• El Pla de gestió del patrimoni natural preveu accions de custòdia dels espais 
catalogats d’interès natural municipal. 

• Un acord amb els propietaris d’una zona propera a la font del Ràdium. 
• Conveni de col·laboració amb l’empresa Accor Hoteles España S.A. per dur a 

terme activitats de millora al bosc de Can Gordi mitjançant grups de voluntariat. 

Aquesta acció proposa que: 

• L’Ajuntament, o una altra entitat de custòdia, arribin a acords amb els propietaris 
dels espais de major interès local, per tal d’assegurar la viabilitat ecològica dels 
ecosistemes de la rodalia. 


