
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR-CAV-POBLE 
ACTIU (AUP-CAV-PA) PER LA REDACCIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’UN PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
DE CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (SNU) QUE ESTABLEIXI LES BASES 
PER UN FUTUR PARC AGRARI DE RUBÍ 
 
Rubí disposa d’un entorn natural i rural rellevant tant a nivell de superfície (prop del 50% del 
terme municipal) com pel que fa als valors ambientals, econòmics i socials que arreceren els 
espais agraris, forestals i de ribera existents. Uns valors que són essencials per a tota ciutat i la 
gent que hi vivim. Certament, els boscos, camps i torrents de Rubí són veritables reservoris de 
biodiversitat i hàbitats de múltiples espècies de flora i fauna. Però a més, i gràcies a la ubicació 
geogràfica de Rubí, són espais essencials per a la connectivitat ecològica entre grans zones 
naturals protegides del nostre entorn, com els Parcs Naturals de Collserola i de Sant Llorenç 
del Munt-Serra de l’Obac. 
 
Però tan importants com aquests valors ecològics cal destacar els valors socioculturals 
d’aquest territori. Són espais de lleure sostenible i de proximitat, que ens permeten, molt a 
prop de casa, fer activitats essencials per al nostre benestar i la nostra salut. I també són espais 
amb un clar potencial a nivell educatiu.  
 
A més, no cal oblidar tampoc el vessant econòmic d’aquest entorn, en tant que són espais que 
encara acullen una certa activitat agrícola i ramadera, ara per ara potser testimonial, però que 
en temps de canvi i de crisi com els actuals molt probablement anirà recuperant un pes no 
gens menyspreable a l’economia local. Espais que també tenen un elevat interès potencial des 
del punt de vista de la gestió forestal, actualment inexistent però que té molt camp per córrer 
a la nostra ciutat.  
 
És evident, per tant, que aquest entorn té un elevat interès real i potencial, però no és menys 
cert que cal ser conscients dels greus perills que amenacen la seva continuïtat. Començant per 
la nul·la voluntat de potenciar i protegir aquest entorn per part de l’Ajuntament. I passant per 
tot el reguitzell de pertorbacions que l’estan malmetent i minant de mica en mica, com 
l’expansió residencial i industrial, la proliferació d’activitats extractives, la instal·lació 
d’abocadors de residus, les edificacions il·legals, la xarxa de distribució elèctrica, els horts en 
ubicacions no permeses, etc. 
 
Ara més que mai cal lluitar per tal que aquest entorn no retrocedeixi ni un pam més, massa 
territori natural i rural ja hem perdut. I cal dir prou. Prou als usos que van en contra de la seva 
conservació i continuïtat.  
 
Creiem, per tant, que cal potenciar, amb urgència, una política pública activa de conservació, 
gestió i protecció del territori natural i rural de la ciutat. La redacció del “Pla Especial de 
regulació de les activitats extractives i la seva restauració” ja està sent un pas endavant. També 
cal recordar que el mes de juliol del 2015 vam aprovar una moció que instava a la creació del 
Servei de Natura i Ruralitat i a la redacció d’una Pla integral de manteniment i gestió de les 
àrees forestals de Rubí, voluntats i compromisos polítics a portar a terme. 
 
Una altra de les eines que ens permetrien activar el territori en diversos àmbits (econòmic, 
salut, educació, relacions socials) seria la creació d’un Parc Agrari a Rubí, una eina que 
entenem essencial per a la promoció i la reactivació de l’activitat agrària (agrícola i ramadera) 
de la ciutat, i per al foment de la producció agrària ecològica, de proximitat i de qualitat. Un 
Parc Agrari com els que ja fa anys que funcionen, i amb èxit, al Baix Llobregat, a Gallecs o a 
Sabadell, per posar només tres exemples.  
 



El Parc Agrari de Rubí s’hauria de crear amb la participació i la implicació activa dels pagesos i 
ramaders que mantenen viva l’activitat agrària a Rubí, així com de les propietats i de les 
entitats vinculades amb la conservació i la protecció del territori. Entenem que s’han d’integrar 
al Parc Agrari de Rubí la totalitat de les actuals terres agrícoles i ramaderes de la ciutat, 
malgrat que no tinguin una continuïtat física les unes amb les altres. Concretament, n’han de 
forma part: Can Xercavins, les terres del Castell, Can Ramoneda, Can Pòlit, Can Roig, Can 
Serrafossà, Can Balasc, la Serra de Can Riquer Vell, la Serra de l’Oleguera, Can Sant Joan, Ca 
n’Oriol... (és a dir, en sentit ampli, pràcticament la totalitat del sòl no urbanitzable actual). 
 
Però per poder impulsar el Parc Agrari primer cal que blindem la totalitat del territori natural i 
rural de la ciutat a través d’un Pla Especial urbanístic de conservació i protecció del sòl no 
urbanitzable que n’asseguri la protecció i la viabilitat i que programi les accions necessàries 
que s’han d’executar en relació a la gestió del sòl no urbanitzable, entre elles la implantació 
d’un Parc Agrari. 
 
Per tot això, proposem els següents acords: 
 
1) Instar a l’equip de govern a impulsar la redacció i l’aprovació d’un Pla Especial urbanístic de 
conservació i protecció del sòl no urbanitzable (SNU). El pla ha de tenir els objectius de 
protegir la totalitat de l’entorn natural i rural de la ciutat (sòl no urbanitzable), evitant que 
pugui formar part de futures expansions residencials i/o industrials i de qualsevol altre ús que 
el pugui amenaçar i malmetre (activitat extractiva, abocador, carretera, etc.), així com limitar i 
regular les disfuncions urbanístiques existents (per exemple, edificacions en sòl no 
urbanitzable i usos irregulars no reversibles a curt termini que impacten negativament en el 
medi natural i rural), i programar, tanmateix, les accions necessàries per a una gestió avançada 
i sostenible del sòl no urbanitzable (eliminació progressiva d’usos no permesos, restauració 
d’espais degradats, recuperació, senyalització i manteniment de la xarxa d’itineraris, foment 
d’activitats agràries i forestals, etc.). El pla s’ha d’emmarcar dins del marc establert pel Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) aprovat l’abril del 2010. 
 
2) Instar a l’equip de govern a crear una comissió especial per treballar la redacció del Pla 
Especial urbanístic de conservació i protecció del sòl no urbanitzable (SNU) abans del 15 de 
maig de 2017, convocant reunions bimensuals. 
 
3) Garantir la participació del teixit associatiu de la ciutat en el procés de redacció i tramitació 
d’aquest Pla, de manera especial d’aquelles entitats i plataformes implicades en la 
conservació, la protecció, la difusió i la dinamització de l’entorn natural i rural de Rubí.  
 
 
 
 
 
 
 


