
PROTEGIR LA NATURA

Campanya per a la destinació del 0,5% de 
la recaptació líquida de l’IBI a iniciatives de 
conservació de la natura

DES DELS MUNICIPIS

La campanya del 0,5% de l’IBI pretén promoure projectes de protecció 
i conservació del medi natural a través d’una estratègia vehiculada 
des dels propis municipis, de forma participativa, oberta, democràtica i 
adaptada a les necessitats locals. 

Des de la XCN animem als municipis que facin ús de la custòdia 
del territori i el voluntariat ambiental, com a estratègies de 
corresponsabilitat en la gestió i conservació del patrimoni natural i la 
seva biodiversitat. I que ho facin, sempre que sigui possible de la mà de 
les entitats ambientals del seu municipi o properes.



Per què dedicar un 0,5% de l’IBI a projectes 
de conservació i protecció del medi natural?

Dedicar un petit percentatge de l’IBI a aquests tipus de projectes pot suposar 
la creació d’una eina important de conscienciació ciutadana i institucional 
respecte de l’entorn natural que rodeja el municipi i el seu nucli més urbanitzat. 
Es tracta, per tant, d’una aposta política i medi ambiental per recuperar el 
valor natural del territori del municipi i, a la vegada, compensar l’impacte de 
l’activitat humana sobre el medi. 

Els entorns dels municipis s’han vist abocats a una intensa transformació del 
medi per tal d’adequar-los a les nostres necessitats i cal repensar quina relació 
tenim amb aquests entorns naturals i la manera amb què hi convivim. Aquest 
fet encara pren més rellevància en aquest període post-covid19, en què 
cal posar un èmfasi especial en la protecció i conservació del medi com un 
mecanisme de defensa natural d’epidèmies i altres possibles catàstrofes naturals 
i ambientals. 

Cal posar en coneixement els beneficis materials i immaterials que la natura ens 
ofereix, sense els quals la nostra subsistència resulta impossible. 

Els beneficis de viure en un medi natural equilibrat i ben conservat són:

És per això que les polítiques de protecció del medi natural de caràcter local 
són imprescindibles i importantíssimes per desenvolupar tasques de conservació 
i millora del medi, la flora, la fauna, els hàbitats, els ecosistemes i paisatges de 
gran interès. Cal gestionar-los activament i restaurar-los de manera adequada.

Subministres directes Aliments, aigua neta, fusta, combustible, medicaments...

Disminueixen el risc de patir catàstrofes ambientals (canvi 
climàtic, contaminació, inundacions...)

Salut, lleure, esport, art, cultura, espiritualitat...

Processos naturals

Beneficis intangibles



Fixar un marc d’usos sostenibles dels recursos municipals també pot servir per marcar 
uns límits als usos que donem a aquests espais i donar-los un valor institucional i 
jurídic (mesures de protecció indirectes). 

Es tracta d’una eina de finançament a través de la qual es poden impulsar projectes 
que permetin gestionar espais d’alt valor natural en l’àmbit municipal per millorar-ne 
l’estat de conservació (especialment aquells que formen part de la XN2000). 

•   Oportunitat per a molts espais de la XN2000 que actualment no són gestionats

•   Mecanisme de resiliència pels ens locals.

L’IBI és un import directament vinculat al sòl. Té tot el sentit que aquest impost sigui la 
font de recursos que contribueixi a reequilibrar el territori. Com que és un impost fix, 
permet poder disposar de recursos estables a llarg termini per desenvolupar projectes 
de conservació que tinguin una continuïtat. 

Des de la XCN oferim la nostra ajuda i col·laboració per:

•   Donar a conèixer la iniciativa.

•   Oferir assessorament juridico-polític sobre com dur a terme la campanya i la                                   
iniciativa, portar-la al ple de l’Ajuntament, presentar una moció, etc. 

•   Donar suport tècnic i acompanyament durant la seva implementació.

Quines oportunitats ofereix aquesta campanya?

Com us podem ajudar des de la XCN?

Contacta’ns:           msalazar@xcn.cat      /       scarrera@xcn.cat

www.xcn.cat

Per què l’IBI?

https://xcn.cat/projecte/campanya-05-de-libi/

