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Assignació del 0’5% de l’IBI a
iniciatives de conservació de la natura
Dimarts 27 d’octubre
Per revertir els efectes de la crisi ecològica i garantir un ús sostenible dels recursos naturals és
necessari promoure el desenvolupament de polítiques de conservació també des de l’àmbit
local, fent una gestió activa del territori per a la seva millora i restaurar aquells indrets que així
ho precisen. A tal efecte, és necessari disposar de recursos estables a llarg termini que permetin
planificar i desenvolupar projectes de conservació.
Des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental ha sorgit la iniciativa de destinar una
petita part de l’Impost de Béns Immobles a projectes de conservació del medi natural municipal (en
la major part dels casos és d’un 0,5%) .
Aquesta aposta per la conservació tingué com a primer artífex el municipi de Maçanet de la Selva,
que a l’any 2015 decidí destinar el 0,5 % de l’IBI a la Fundació Emys, entitat amb la qual compartien
projectes de conservació. A partir d’aquí, s’han anat realitzant campanyes de comunicació a escala
municipal per donar a conèixer la iniciativa i diversos municipis s’hi han sumat al llarg dels darrers
anys.
De la mateixa manera que s’ha generalitzat la concessió d’un 0,7 % del pressupost a activitats de
cooperació,des de la XCN apostem per a que que en els propers anys, el 0,5 % de recaptació de
l’IBI destinat a la conservació del territori sigui un escenari generalitzat, atès que es tracta d’un
instrument de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte
negatiu sobre el medi natural que, alhora, pot contribuir a reduir aquest impacte amb el canvi de
dinàmiques i maneres de fer d’una ciutadania conscienciada i implicada.

Jornada adreçada principalment a representants polítics i tècnics municipals

PROGRAMA
11.00h - 11.10h - Inauguració

Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

11.10h – 11.30h - En què consisteix l’assignació del 0,5% de l’IBI a iniciatives
municipals de conservació de la natura?
Sandra Carrera, coordinadora de la Xarxa per a la Conservació de la Natura

11.30h - 11.45h - Aspectes jurídics per aplicar la moció de la recaptació del 0,5% de
l’IBI als pressupostos municipals
Mireia Salazar, tècnica jurídica de la Xarxa per a la Conservació de la Natura

11.45 - 12.30h - Experiències de municipis que apliquen l’assigació del 0’5% de l’IBI
a iniciatives de conservació de la natura
- Ajuntament de Les Planes d’Hostoles. Eduard Llorà, alcalde
- Ajuntament de Sant Hilari Sacalm. Jordi Rotllant, regidor de Medi Ambient
- Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Jordi Sànchez, tècnic de Medi Ambient
- Ajuntament de Montblanc. Núria Foguet, tècnica de Medi Ambient

12.30h - 12.45h - Oportunitats pels ajuntaments en la implementació del 0,5% de
l’IBI, com a eina per a la conservació del patrimoni natural
Anna Barnadas – diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona

12.45 - 13.00h - Debat i cloenda
Jornada en línia a través de Zoom
Cal inscripció prèvia a través del formulari en línia. Dies previs us enviarem l’enllaç per connectar-vos
+ info: scarrera@xcn.cat

Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

