
IBAVI. Institut Balear de l’Habitatge 

L’IBAVI és una entitat pública del Govern de les Illes Balears que té 
com a finalitat la promoció d’habitatge protegit a les illes així com 
la gestió del parc immobiliari públic que es composa d’uns 1800 
habitatges actualment en règim de lloguer. És a dir, és l’instrument 
públic empresarial que persegueix incidir al màxim en la garantia 
del dret fonamental recollit a la Constitució Espanyola i a les Na-
cions Unides d’accés a un habitatge digne per a tothom.
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1. De quins valors partiu?
Partim del valor de la responsabilitat, un element bàsic 
de generació de confiança des de la ciutadania i cap a 
la ciutadania. Responsabilitat que s’estén als tres eixos 
fonamentals de la sostenibilitat: l’econòmic, el social i el 
mediambiental.  
Fonamental també és el compromís que adquirim amb els 
col·lectius de persones amb més vulnerabilitat i dificultats 
per accedir a un habitatge digne a un preu assequible  i als 
bens i serveis associats com electricitat o aigua.  
Per últim, el valor de la qualitat i innovació. És fonamen-
tal per a nosaltres donar tant un servei proper i adaptat a 
les circumstàncies de les unitats familiars llogateres com 
aconseguir un producte innovador i sostenible, cercant 
sempre minimitzar les externalitats negatives o reduir-les a 
zero sempre que sigui possible. 

2. Quines accions heu incorporat 
per seguir aquests valors?
L’acció més important és l’assoliment d’aquest equilibri 
entre la inversió pública realitzada, la reducció de la de-
manda d’habitatge protegit i el compliment dels ODS, així 
com els acords de Paris per tal que la temperatura global 
de planeta no pugi més de 2ºC. Concretament referent a la 
construcció d’habitatges, les solucions que estem imple-
mentant passen, entre d’altres, pel desenvolupament de 
l’economia local mitjançant el foment del producte autòcton 
de baix impacte ambiental i la reutilització dels residus. 
L’emergència climàtica i les noves normatives fan viable 
tornar a utilitzar aquells sistemes que, segurament, haurien 
evitat l’actual crisi climàtica. 

3. Què suposa aplicar aquestes 
accions, quin és el retorn?
Podem resumir el retorn en dues línies: per una banda la 
satisfacció de treballar en equip amb una finalitat clara i 
precisa com és contribuir a garantir el dret fonamental de 
l’accés a un habitatge digne. Per altra, oferir al menys una 
manera alternativa a l’hora de construir de bell nou que 
pugui servir per enfrontar-nos a la crisi climàtica que, si a 
més pot servir d’exemple a altres indrets, encara serà un 
retorn més òptim i profitós.

4. Com imagines el futur?
Mantenint la línia de treball actual, de tal manera que a ser 
possible ningú quedi sense un sostre confortable, on no hi 
faci fred ni calor i els subministres bàsics estiguin garantits. 
Serà a més un lloc agradable, en un entorn segur i accessi-
ble, prop d’equipaments públics com ara un centre de salut 
o una escola i construït amb productes locals i ecològics. A 
l’hora, s’hauran recuperat o mantingut  les indústries tradi-
cionals que estaven a punt d’extingir-se, el teixit productiu 
balear haurà assolit un equilibri amb la conservació dels 
ecosistemes existents i a més la competitivitat del nostre 
territori haurà augmentat. 

Rezero   és   una   fundació   sense   ànim   de   lucre   que   anhela   una   societat   que   valora   els   recursos   que   proveeixen  
 els   sistemes   naturals   i   integra   tots   els   materials   en   processos   cíclics,   sense   matèries   tòxiques,   ni   productes   que  
 quedin   sense   ús.   

Aquesta campanya pretén visibilitzar les iniciatives i empreses  balears que duen a la pràctica accions inspirado-
res i referents en la prevenció de residus i el consum responsable, sigui des de l’ecodisseny, la producció local 
i ecològica, la reparació, la reutilització, el reciclatge, la gestió preventiva dels residus o qualsevol altra activitat 
que permeti avançar cap a un model econòmic circular basat en el residu zero.

rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat


