
Estructura: 

 

‣ Preàmbul: justificació de la iniciativa. Crisi ecològica, sobreutilització dels recursos naturals (també 
municipals), necessitat de fer un abordatge comú entre les diferents organitzacions, etc. L’IBI és un 
impost vinculat directament a la transformació del sòl i té sentit que sigui una de les fonts de 
recursos que ajudi a reequilibrar el territori, garantint la conservació del medi natural. 

‣ Proposta d’aprovació de la iniciativa 

‣ Incorporació de la dotació als pressupostos municipals 

‣ Eventual ampliació de personal format en matèria de protecció de la flora, fauna, projectes de 
conservació, etc.  

‣ Establiment de mecanismes de seguiment i avaluació de les iniciatives de conservació de la natura  

  

MODEL DE MOCIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS EL 
0,5% DE LA RECAPTACIÓ LÍQUIDA ANUAL DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
(IBI) 
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Aspectes a tenir en compte 

‣ Identificació del % d’assignació – en funció del municipi i del total de la recaptació es pot optar per 
un percentatge major o menor 

‣ Activitats o mesures a les quals es destinarà la quantitat afectada:  

i. activitats de protecció i restauració del medi natural i la funcionalitat ecològica,  

ii. activitats d’avaluació i millora de l’estat de conservació de la flora, la fauna, els hàbitats naturals i 
semi-naturals i els ecosistemes,  

iii. restauració dels espais naturals periurbans degradats, la recuperació dels espais agrícoles 
abandonats i el foment de l’agricultura ecològica i la ramaderia extensiva 

‣  Pla d’Acció per la millora de la qualitat del medi ambient municipal. Identificar actuacions 
previstes, estratègies a utilitzar (educació i sensibilització ambiental, implicació de la societat civil, 
...), una calendarització, etc.  

 

Sobre la proposta d’aprovació de la iniciativa 
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