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Enric Carbonell Ros, Amparo Piquer Carbonell i Mario Carrera Navarro, 
portaveu i regidors del grup municipal COMPROMÍS a l’Ajuntament de 
Rafelbunyol presenten davant del Ple per al seu debat i aprovació la següent 

MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Compromís som una coalició què fonamentem part del nostre ideari 
política en la sostenibilitat i el respecte al medi ambient en les seus distintes 
vessants. Així doncs, en esta moció ens centrem en la relació existent entre 
urbanisme i medi ambient. 

La Planificació Verda o l’interès per un urbanisme més respectuós amb 
la natura començà a instrumentalitzar-se a principis del segle XX, un exemple 
d’aquella època són les recomanacions del 2on Congrés Internacional 
d’Higiene i Pressions de l’Urbanisme o el Pla de Desenvolupament 
d’Amsterdam de 1935. Des d’aleshores este concepte ha deixat de ser una 
novetat en Espanya i han sorgit distints Plans Verds, sobretot en les ciutats. 

Alguns dels textos legals que posen l’accent en estos valors són: 

 Estatut d’Autonomia: 

o Preàmbul, pàgina 3:  

“El dret a gaudir d’uns servicispúblics de qualitat, el dret a disposar d’un 
habitatge digne i al desenrotllament sostenible”. 

o Títol II (drets dels valencians i valencianes), art. 19.1:  

“En l’àmbit de les seues competències, la Generalitat impulsarà un model de 
desenrotllament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible...” 

 Constitució Espanyola, Cap. 2 art.45.1:  

“Tots tenen el dret a disfrutar d’un medi ambient adequat per al 
desenvolupament de la persona, així com el deure a conservar-lo”. 

 Constitució Europea: 

o Part 2, Títol 4, art. 97 (Protecció del medi ambient):  

“En les polítiques de la Unió s’integraran i garantiran, conforme al principi de 
desenrotllament sostenible, un nivell elevat de protecció del medi ambient i la 
millora de la seua qualitat.” 
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o Part 3, Títol 1, art 119:  

“Les exigències de la protecció del medi ambienthauran d’integrar-se en la 
definició i execució de les polítiques i accions contemplades en la present Part, 
en particular amb objecte de fomentar un desenrotllament sostenible.” 

o Títol 5, Capítol 1, art. 292.2.d i f: 

“d) Recolzar el desenrotllament sostenible en els plànols econòmic,social 
imediambiental dels països en desenvolupament, amb 
l’objectiufonamentald’eradicar la pobresa. 

f) Contribuir a elaborar mesures internacionals de proteccióimillora de la qualitat 
del medi ambienti de la gestió sostenibledels recursos naturals mundials, pera 
assolir el desenrotllament sostenible.” 

 Llibre Blanc de la Sostenibilitat en el Planejament Urbanístic Espanyol 
del Ministeri de Vivenda (abril 2010).De tots els criteris de sostenibilitat que 
recolleix en destaquem aquell relacionat directament amb la moció: 

o Dissenyar l’urbanisme amb criteris bioclimàtics: es tracta d’un criteri molt 
important per a aconseguir nuclis urbans més eficients i combatre el 
malbaratament dels recursos, augmentar la qualitat de vida dels ciutadans 
mitjançant elements constructius adaptats a l’entorn urbà i assolir major quotes 
d’higiene ambiental.  

Este criteri s’aplica tant a edificis com a espais públics (voreres, places i zones 
verdes), fins i tot, s’incideix en millorar les zones verdes per a minimitzar els 
costos de manteniment.  

És per tot lo anterior que considerem convenient i necessari articular un Pla 
Verd a Rafelbunyol. Segons hem observat en Plans Verds de distintes ciutats 
espanyoles el contingut del nostre podria contemplar els següents punts o 
apartats: 

 Estudi, valoració i propostes respecte a les zones verdes existents. 

 Viari:  

 conciliació vehicles, vianants i ciclistes, 

 estudi i possible reordenació del tràfic, 

 ampliació de voreres, instal·lació d’elements urbans (papereres, 
bancs, elements decoratius...), 

 estudi i introducció de massa verda, arbres, adaptats a les 
característiques del viari. 
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 Vegetació en edificis: estudiar i valorar la possibilitat d’introduir-ne en 
façanes i racons estructurals.  

 Elaborar un Pla d’acció: 

 Finalitat i objectius concrets. 

 Línies estratègiques i accions. 

 Desenvolupament de les accions (valoració econòmica inclosa). 

 Seguiment del pla. 

 
És per tot allò exposat que presentem les següents  
 

PROPOSTES D'ACORD: 
 

1. Que es redacte per part dels serveis municipals un esborrany de Pla 
Verd en base al contingut de la moció. 

 
2. Que l'anomenat esborrany siga presentat, debatut i informat pel Consell 

Social de Rafelbunyol. 
 

3. Que amb posterioritat siga debatut i dictaminat per la Comissió 
Informativa de Foment, Obres Públiques, Urbanisme i Medi Ambient. 

 
4. Que el Pla Verd siga debatut i votat pel Ple de l'Ajuntament. 

 
5. Que s’emeta semestralment un informe públic de seguiment sobre el 

grau d’implementació de les accions del Pla. 
 
 
Esperant la seua aprovació. 
 

Rafelbunyol, 25 d’agost de 2015 
 
 
 
 
 
 
Mario Carrera Navarro 
 
 

SENYOR ALCALDE DE RAFELBUNYOL 
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