
 

 

Na Asunción Subiela, regidora de l'Ajuntament de Llíria, en nom i representació 
del mateix, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals (aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple 
de la Corporació per al seu debat, la següent: 

MOCIÓ PER A LA IDENTIFICACIÓ DE LES ZONES AFECTADES  PER 
PLANTES INVASORES I POSADA EN MARXA DE MESURES PER A LA 
SEUA ERRADICACIÓ    

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les plantes invasores són espècies vegetals d'altres llocs que són plantades 
per l'home, fora de la seua àrea de distribució natural i que en el nostre entorn 
es transformen en plagues agressives i perilloses.  
 
Estes espècies provoquen canvis molt danyosos en el nostre medi ambient 
(pèrdua de biodiversitat, extinció d'especies...), problemes econòmics (noves 
plagues en camps...) i sanitaris (noves malalties,tòxics...), que afecten 
directament l'home.  
 
També poden provocar greus danys al convertir-se en competidors de les 
espècies autòctones. Per això, si volem tindre possibilitats reals de detindre la 
pèrdua de biodiversitat en el nostre entorn, és necessari abordar este 
problema. 
 
Així mateix, és necessari que emprenen accions per a eradicar o reduir estes 
espècies invasores, perquè els danys que provoquen continuaran augmentant, 
i esta tendència pot veure's agreujada pel canvi climàtic.  
 
L'Ajuntament de Llíria, a través del Voluntariat Ambiental, va dur a terme durant 
el 2015 accions per a conscienciar a la població sobre els perills d'estes plantes 
invasores en el nostre municipi, a través de tallers pràctics i teòrics.  
 
A més, un grup de voluntaris va dur endavant una acció d'identificació en zones 
afectades per plantes invasores en les urbanitzacions de Llíria, en concret en 
"El Regalón" i "Montejarque", amb l'objectiu de fer un inventari de les mateixes i 
posar-ho en coneixement de la Conselleria de Medi Ambient. 
 
Conscienciar sobre esta problemàtica a la població i dur a terme accions per a 
eradicar en la mesura que siga possible estes espècies invasores és 
fonamental perquè entre tots podem contribuir a protegir el nostre medi natural. 
 
 

Per tot allò que s'ha exposat 
 



 
Se sotmet a l'aprovació del ple de l'Ajuntament de Llíria els següents:  
 

 
ACORDS 

 
 
1.- Que l'Ajuntament de Llíria, a través de l’àrea de Desenvolupament 
Sostenible, duga a terme accions de conscienciació entre la població sobre la 
problemàtica de les espècies invasores i es creu una partida pressupostària per 
a dur a terme les accions previstes en este acord.  
 
2.- Que es continue treballant, junt al Voluntariat Ambiental de Llíria, en un 
inventari de les zones afectades per estes plantes, amb una formació prèvia.  
 
3.- Que, una vegada finalitzat este inventari, es pose en coneixement de la 
Conselleria de Medi Ambient.  
 
4.- Que l’Ajuntament de Llíria, amb la col·laboració d’altres administracions, 
duga endavant accions per a eradicar esta problemàtica. 
 
5.- Que es trasllade este acord al Voluntariat Ambiental de Llíria i als membres 
de l'Agenda 21. 
 
 
 
 
 

En Llíria, 16 de setembre de 2016 
 

 
 
 

 
 
 

Asunción Subiela  
Regidora de l’Ajuntament de Llíria 

   


