
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)

Preàmbul

La nostra societat s’ha caracteritzat per la intensa transformació del territori i del medi natural, per
tal  d’adequar-lo  a  les  seves  necessitats  constantment  canviants.  Durant  mil·lennis,  aquesta
interacció amb la natura ha donat lloc a paisatges culturals diversos, en els quals les persones han
conviscut  en  equilibri  amb  un  medi  ric  i  divers,  i  que  ha  aportat  allò  que  les  persones  han
necessitat per viure. 

Ara bé, el creixement poblacional i l’increment exponencial del consum per càpita ha comportat
una demanda creixent de sòl i dels recursos naturals necessaris per al nostre model de vida, la qual
cosa  posa  en  greu  risc  la  conservació  dels  valors  naturals,  el  manteniment  de  les  funcions
ecològiques imprescindibles i, en conseqüència, tots els beneficis materials i immaterials que la
natura ens ofereix, sense els quals la nostra subsistència esdevé impossible. 

Cada vegada es fan més palesos aquests beneficis de viure en un medi natural equilibrat i ben
conservat. Des dels subministraments directes - aliments, aigua i aire nets, combustibles, etc. -, fins
als processos naturals que redueixen els riscos ambientals - canvi climàtic, contaminació, desastres
naturals  -  i  als  beneficis  intangibles  vinculats  a  la  salut,  el  lleure,  l’esport,  l’art,  la  cultura  o
l’espiritualitat. 

Per  tot  això,  resulta  imprescindible  el  desenvolupament  de  polítiques  que  impliquin  totes  les
administracions,  també  de  caràcter  local,  per  tal  de  protegir  el  medi  natural,  gestionar-lo
activament per a la seva millora i restaurar aquells indrets que així ho precisen, en el marc d’un ús
sostenible dels recursos naturals. A tal efecte, és necessari disposar de recursos estables a llarg
termini que permetin planificar i desenvolupar els projectes de conservació de gran abast que cal
abordar. 

Des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental ha sorgit la iniciativa de destinar
una petita part de l’IBI a projectes de conservació del medi natural municipal (actualment en la
major  part  dels  casos  és  el  0,5%).  Donat  que  l’IBI  és  un  impost  directament  vinculat  a  la
transformació del sòl, ja que grava el valor dels béns immobles rústics i urbans, té tot el sentit que
sigui una de les fonts de recursos que ajudi a reequilibrar el territori, garantint la conservació del
medi natural. D’una banda, això assegura la dotació pressupostària necessària per desenvolupar
projectes  potents  amb  continuïtat  (esmentar  dades  concretes  del  municipi).  De  l’altra,  és  un
instrument  de  conscienciació  ciutadana  sobre  la  necessitat  de  compensar  el  nostre  impacte
negatiu sobre el medi natural i,  alhora, pot contribuir a reduir aquest impacte amb el canvi de
dinàmiques i maneres de fer d’una ciutadania conscienciada i implicada. 

L’Ajuntament  de  _____________  considera  la  protecció  i  la  restauració  de  la  natura  (incloent
formacions  geològiques,  organismes vius  i  les  seves  poblacions,  hàbitats,  processos  ecològics i
ecosistemes) com un mitjà essencial per a gaudir d’un medi natural i d’un paisatge de gran interès
ambiental, econòmic i social, que reverteixi positivament en la salut i el benestar de les persones i



el  planeta.  L’Ajuntament  de  ____________  entén  que  és  imprescindible  la  participació  de  la
societat civil  organitzada i  de la població en general  en el  desenvolupament dels projectes de
conservació d’àmbit municipal, especialment pel que fa a la definició, priorització i seguiment de
les  actuacions  a  realitzar.  D’aquesta manera,  l’Ajuntament de _________ hauria  de gestionar  i
facilitar  projectes de conservació de la natura i  la  participació de la  societat  civil  en aquestes
iniciatives.

En vista del que s’exposa, es fa al Ple la següent

PROPOSTA 

1. Aprovar l’afectació amb caràcter permanent i per anualitats del 0,5% de la recaptació líquida
anual de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)  a (i)  les activitats de protecció i restauració del
medi natural i la funcionalitat ecològica, (ii) les activitats d’avaluació i millora de l’estat de
conservació de la flora, la fauna, els hàbitats naturals i semi-naturals i els ecosistemes, i (iii) la
restauració dels  espais  naturals  periurbans  degradats,  la  recuperació  dels  espais  agrícoles
abandonats i el foment de l’agricultura ecològica i la ramaderia extensiva. 

2. Amb la dotació pressupostària resultant de l’aplicació del 0,5% de la recaptació líquida de l’IBI,
dissenyar un Pla d’Acció per la millora de la qualitat del medi ambient  municipal, mitjançant
les  següents  estratègies: l’educació  i  la  sensibilització  ambiental,  la  implicació  de  les
organitzacions socials en el desenvolupament de projectes de conservació de la natura d’àmbit
municipal,  el  desenvolupament  de  projectes o  programes que  incideixin directament  o
indirectament en l'activitat  que en matèria ambiental  s’estigui  duent a terme per part  del
municipi,  facilitant-la,  millorant-la  o  completant-la,  que respongui  a  l’objecte  pel  qual  se’n
destina la dotació.

Aquesta  proposta  pel  contingut  del  Pla  d’Acció  és  orientativa,  de  manera  que  cada  municipi
l’haurà d’adaptar als seus objectius i a les seves necessitats. 

3. Utilitzar, prioritàriament, les estratègies de conservació de la natura que impliquen la societat
civil organitzada, com ho és la custòdia del  territori, per  dur a terme les actuacions que es
preveuen al Pla d’Acció que s’esmenta al punt 2. El concepte de custòdia del territori es troba
descrit a la Llei  42/2007, de 13 de desembre, del  patrimoni natural  i  la biodiversitat.  Més
concretament, l'article. 3.9 defineix la custòdia del  territori com el “conjunt d’estratègies o
tècniques jurídiques a través de les quals s’impliquen els propietaris i usuaris del territori en la
conservació i ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics”

4. Seguint l’acord primer d’aquesta moció, dotar la corresponent consignació per a despeses en
els  pressupostos  municipals.  Si  finalitzada  l’execució  d’un  exercici  pressupostari  quedés  un
romanent no gastat,  aquest s’incorporarà al pressupost municipal de l’exercici següent amb
caràcter de despesa prioritària. 

5. En cas que sigui  necessari,  ampliar  la plantilla de personal  format i  amb experiència en  la
conservació de la flora, la fauna, els hàbitats i els ecosistemes, per tal d’assegurar l’adequada
execució dels acords presos en aquesta moció. 

6. Que per al procés de planificació, execució, seguiment i gestió dels projectes es posin en marxa
els mecanismes necessaris de participació ciutadana per tal d’implicar activament les persones
i entitats interessades i/o directament vinculades a aquestes iniciatives. 


