MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL AUP-CAV-PA PER DESTINAR EL 0,5% DE
LA RECAPTACIÓ LÍQUIDA ANUAL DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI) A
ACTIVITATS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I RESTAURACIÓ DE LA FLORA, LA FAUNA,
ELS HÀBITATS I ELS ECOSISTEMES
La nostra societat s’ha caracteritzat per la intensa transformació del medi, per tal
d’adequar-lo a les seves necessitats. Durant mil·lennis, aquesta interacció amb la natura
ha donat lloc a paisatges culturals, com és el cas del Mediterrani, en els quals les persones
han conviscut en equilibri amb un medi ric i divers, i que ha aportat allò que les persones
han necessitat per viure.
Tanmateix, el creixement de les poblacions i l’increment exponencial del consum per càpita
ha dut a una demanda cada vegada més elevada de sòl i dels recursos naturals
necessaris per al nostre model de vida, la qual cosa posa en greu risc la conservació dels
valors naturals, el manteniment de les funcions ecològiques imprescindibles i, en
conseqüència, tots els beneficis materials i immaterials que la natura ens ofereix, sense els
quals la nostra subsistència resulta impossible.
Cada vegada es fan més palesos aquest beneficis de viure en un medi natural equilibrat i
ben conservat. Des dels subministres directes - aliments, aigua neta, fusta, combustible,
medicaments -, fins als processos naturals que redueixen els riscos ambientals - canvi
climàtic, contaminació, inundacions - i als beneficis intangibles vinculats a la salut, el lleure,
l’esport, l’art, la cultura o l’espiritualitat.
Per tot això, resulta imprescindible el desenvolupaments de polítiques de caràcter local per
tal de protegir el medi natural, gestionar-lo activament per a la seva millora i restaurar
aquells indrets que així ho precisen, en el marc d’un ús sostenible dels recursos naturals
municipals. A tal efecte, és necessari disposar d’un recursos estables a llarg termini, que
permetin planificar i desenvolupar els projectes de conservació de gran abast que cal
abordar.
Des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental ha sorgit la iniciativa de
destinar una petita part de l’IBI (en la major part dels casos en marxa actualment és el
0,5%) a projectes de conservació del medi natural municipal. Donat que l’IBI és l’impost
directament vinculat a la transformació del sòl, té tot el sentit que sigui la font de recursos
que ajudi a reequilibrar el territori. D’una banda, això assegura la dotació pressupostària
necessària per desenvolupar projectes potents amb continuïtat (uns 130.000 euros anuals,
en el cas de Rubí). De l’altra, és un instrument de conscienciació ciutadana sobre la
necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a través d’aquesta iniciativa.
L’Ajuntament de Rubí hauria de considerar la protecció, la gestió i la restauració de la flora,
la fauna, els hàbitats i els ecosistemes com una finalitat essencial per a la conservació i
millora d’un medi natural i d’un paisatge de gran interès ambiental, econòmic i social.
Entenem que en el marc de la imprescindible participació de les persones i entitats
interessades del municipi per a la definició, priorització i seguiment de les actuacions a
realitzar, l’Ajuntament de Rubí hauria de gestionar i facilitar projectes de conservació del
medi natural.
Per tot això, proposem al ple els següents acords:
1. Destinar, a partir dels pressupostos del 2019 i amb caràcter permanent en els futurs
pressupostos, un 0,5% de la recaptació líquida anual de l’Impost sobre Bens Immobles
(IBI) a les activitats de protecció, gestió i restauració de la flora, la fauna, els hàbitats i els
ecosistemes.

2. Seguint l’acord primer d’aquesta moció, dotar la corresponent consignació per a
despeses en els pressupostos municipals. Si finalitzada l’execució d’un exercici
pressupostari quedés un romanent no gastat, aquest s’incorporarà al pressupost municipal
de l’exercici següent amb caràcter de despesa prioritària.
3. En cas de que sigui necessari, obrir un procés de selecció de personal format i amb
experiència en protecció, gestió i restauració de la flora, la fauna, els hàbitats i els
ecosistemes per tal d’assegurar l’adequada execució dels acords presos en aquesta
moció.
4. Que per al procés de planificació, execució, seguiment i gestió dels projectes es posin
en marxa els mecanismes necessaris de participació ciutadana per tal d’implicar
activament les persones i entitats interessades i/o directament vinculades a aquestes
iniciatives.
5. Que l’Ajuntament de Rubí esdevingui membre de la Xarxa de Custòdia del Territori,
xarxa que pot assessorar en la implementació dels acords proposats, entre d’altres.
6. Informar a la Xarxa de Custòdia del Territori dels acords presos.

