
OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 

1. Recuperar i posar en valor el patrimoni històric de la comarca 
1.1.Recuperar el patrimoni de castells, muralles, torres, palaus i fortificacions de la 
comarca 
1.2.Protegir efectivament els jaciments arqueològics i les pintures rupestres, 
facilitant l’ús públic i la visita en aquells on sigui compatible amb la seva protecció 
1.3.Recuperar el patrimoni de molins fariners i hidràulics 
1.4.Recuperar els masos 
1.5.Dissenyar un pla de senyalització vial que permeti conèixer els elements 
d’interès històric existents a cada poble, amb èmfasi en les fortificacions, el romànic, 
el gòtic i el patrimoni civil del segle XIX i XX. 
 

2. Mantenir la integritat visual i paisatgística i l’habitabilitat dels nuclis urbans de la 
comarca 

2.1.Recuperar els nuclis urbans abandonats i degradats de la comarca 
2.2.Eliminar estructures obsoletes a la perifèria dels nuclis urbans (granges, naus 
industrials…) 
2.3.Redissenyar paisatgísticament les àrees d’aparcament 
2.4.Estudiar la ubicació i naturalesa d’elements de senyalització, publicitat i d’altres 
que causen impacte sobre la visibilitat dels nuclis urbans i el seu patrimoni i 
reubicar/eliminar aquelles que siguin necessàries 
2.5.Recuperar elements tradicionals com les alineacions de plàtans a les carreteres 
d’entrada en algunes poblacions 
2.6.Millorar la xarxa de telecomunicacions de la comarca, així com la integració 
paisatgística de les infraestructures necessàries, per facilitar la vida als pobles 
2.7.Formular i executar una estratègia de recuperació d’habitatges buits als nuclis 
urbans de la comarca 
2.8.Incloure estratègies de compacitat i embelliment a les revisions de planejament 
urbanístic de la comarca 
2.9.Fomentar la interconnexió entre nuclis urbans mitjançant la xarxa de camins i 
senders 
 

3. Protegir, gestionar i conservar els hàbitats naturals i les formacions geològiques 
d’interès 

3.1.Conservar els arbres i les arbredes  monumentals, notables i singulars 
3.2.Prevenir els incendis forestals 
3.3.Recuperar i diversificar els paisatges fluvials i les fonts 
3.4.Posar en valor les brolles, màquies i comunitats herbàcies i arbustives, tot 
recuperant espais oberts 
3.5.Fomentar la maduració i diversificació dels boscos 
3.6.Aconseguir òrgans de gestió efectius pels espais naturals protegits de la comarca 
que no en disposen 
3.7.Involucrar la societat civil i les administracions locals en la gestió del patrimoni 
natural mitjançant la figura de la custòdia del territori 
3.8.Fomentar l’aprofitament sostenible de les masses forestals, amb especial 
atenció als productes secundaris 
3.9.Protegir i posar en valor el patrimoni geològic, geomorfològic i paleontològic  



 
4. Fomentar el mosaic agrícola tradicional i les noves formes de conreu respectuoses 

amb el medi ambient i el paisatge  
4.1.Recuperar el patrimoni etnològic menor, associat a la vida agrícola i els usos 
tradicionals 
4.2.Recuperar marges i bancals 
4.3.Fomentar i potenciar conreus alternatius d’alt valor paisatgístic 
4.4.Promoure formes de conreu més respectuoses amb el medi i el paisatge 
4.5.Afavorir els formats extensius tradicionals en els conreus llenyosos 
4.6.Recuperar l’heterogeneïtat del parcel·lari agrícola, protegint i  recuperant 
marges arbrats i boscos-illa 
4.7.Fomentar productes de qualitat que puguin afegir valor mitjançant la 
conservació del paisatge 
4.8.Recuperar àrees de conreu a les zones de muntanya 
4.9.Fomentar la ramaderia extensiva i l’apicultura 

 
5. Restaurar els paisatges degradats i banals 

5.1.Inventariar construccions abandonades (granges, naus, magatzems...) i elaborar 
un pla de reconversió/demolició 
5.2.Inventariar els espais annexes i intersticials entre infraestructures de 
comunicació, definint el seu propietari, i elaborar un pla de recuperació ambiental i 
paisatgística 
5.3.Inventariar traces de carreteres abandonades i elaborar un pla de 
reconversió/demolició 
5.4.Desenvolupar un pla de millores paisatgístiques pels polígons industrials de la 
comarca 
5.5.Restaurar antics abocadors i pedreres 

 
6. Augmentar la conscienciació i el coneixement sobre el paisatge a la comarca  

6.1.Crear una xarxa de miradors de paisatge amb valor interpretatiu 
6.2.Crear una xarxa d’itineraris de paisatge mitjançant la xarxa de senders i camins  
6.3.Dissenyar i executar un programa d’educació en el paisatge als centres escolars 
de la comarca 
 

7. Desenvolupar una política comarcal de promoció i protecció del paisatge de la 
comarca 

7.1.Crear un òrgan de gestió i coordinació de polítiques de paisatge a la comarca 
7.2.Establir sinèrgies amb iniciatives de paisatge de comarques veïnes 
7.3.Promoure iniciatives de foment d’accions de millora, protecció i promoció del 
paisatge per entitats locals, empresarials i cíviques 


