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El 0,5% de l’IBI a Santa Coloma de 
Farners

Aprovació per part del ple Municipal el gener de 2016 de l’afectació 
permanent del 0,5% de l’IBI 

Agost de 2016. Informe de seguiments dels principals espais naturals d’interès per a 
la conservació de la biodiversitat del municipi de Santa Coloma de Farners.

Abril de 2016. Conveni de col·laboració amb la fundació EMYS per fomentar la gestió 
sostenible i la conservació de la biodiversitat del municipi

Maig de 2015. Creació de la Regidoria de Medi Natural

ANTECEDENTS



3

ACTUACIONS

Caixes niu

Instal·lació de 35 caixes niu i refugis 

per a quiròpters en espais públics any 

2017 .

Cost nius: 1.900€

Cost cartells: 400€

Seguiment de les caixes niu 2018 i 

2019. 
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Caixes niu
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Caixes niu

Futur

Ampliació del nombre d’ubicacions 
en espais públics

Distribució de material educatiu a 
les escoles

Tallers  amb la ciutadania per la 
construcció de caixes niu (espai 
privat)

Seguiment anys posteriors 
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ACTUACIONS

Conservació Ictiofauna

-Tractament de la vegetació
Tallada de selecció
Eliminació exòtiques
Plantació espècies exòtiques

-Retirada de deixalles

-Creació de nous punts d’aigua

-Pas de peixos i braç lateral

Cost actuació: 39.492,91€
Subvenció: 25.548,60€
Fons propis: 13.944,31€
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Projecte de conservació d’ictiofauna 
amenaçada

Braç lateral resclosa St. Salvador superior
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Projecte de conservació d’ictiofauna 
amenaçada

Pas de peixos resclosa St. Salvador inferior
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Projecte de conservació d’ictiofauna 
amenaçada
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ACTUACIONS EN  CURS

-Projecte d’eliminació i/o gestió de la flora exòtica invasora em l’àmbit municipal 
(13.431,00€)
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ACTUACIONS EN  CURS

- Catalogació dels elements morfològics més destacats del sector del Rocar i el 
Castell de Farners amb el Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB) 
de la Universitat de Girona. (5.324,00€)
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ACTUACIONS EN  CURS

-Tallers educatius a les escoles sobre custòdia, l’hotel 
d’insectes, etc. 

Any 2016: 438 alumnes
Any 2018: 263 alumnes
Any 2019: 153 alumnes
Any 2020: previstos 251 alumnes
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ACTUACIONS EN  CURS

- Arranjament del braç lateral 
resclosa Sant Salvador pel pas del 
temporal Glòria (6.029,04€). 
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RESULTATS

Progressió de les quantitats 
destinades a Medi Natural 
provinents a l’aplicació del 
0,5% de l’IBI:

Any 2016: 18.700€
Any 2017: 18.625€
Any 2018: 18.625€
Any 2019: 19.650€
Any 2020: 20.000€

Petites actuacions

6 estudis o treballs tècnics 
realitzats

47 tallers realitzats amb 
escoles, brigada municipal, 
ciutadania amb més de 1.100 
persones

Instal·lació de 35 caixes niu i 
construcció de 30 més 
(escoles i casal estiu)

Instal·lació hotel insectes 
alumnes escola forestal

Grans Projectes

Projecte Ictiofauna i 
arranjament braç lateral

Eliminació exòtiques i 
invasores

Altres actuacions prevenció 
incendis



MOLTES GRÀCIES!

Jordi Sànchez Cabra, tècnic de Medi Ambient

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

jsanchez@scf.cat

El 0,5% de l’IBI a Santa Coloma de 
Farners


