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ICTIBOBJECTIU

Proporcionar les eines bàsiques per negociar els acords de 

custòdia del territori amb propietaris.

Punts clau:

- què és un acord de custòdia? 

- quina classe d’acord és el que més ens convé? 

- quins aspectes hem de tenir en compte? 

- com hem negociar amb els propietaris?- com hem negociar amb els propietaris?

Està dirigit a personal professional i voluntari de les entitats interessades 

en la custòdia del territori.
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En 2 imatges:

1. Què és la custòdia del territori?

Conservar la natura, la cultura i el paisatge,
una responsabilitat compartida.

En essència:



ICTIB

Diàleg i consens amb 
els propietaris i gestors

En 3 idees:

1. Què és la custòdia del territori?

Implicació 
ciutadana

Voluntària



ICTIB

Finalitat comuna:

Conservar el patrimoni natural, cultural i paisatgístic.

1. Què és la custòdia del territori?



Conjunt d'estratègies o tècniques jurídiques mitjançant les 

ICTIB

Definició de la Llei 42/2007 del patrimoni natural i la biodiversitat

1. Què és la custòdia del territori?

Conjunt d'estratègies o tècniques jurídiques mitjançant les 
quals s'implica als propietaris i usuaris del territori en la 

conservació i ús dels valors i els recursos naturals, culturals i 
paisatgístics. 

.

Llei 5/2005 de conservació d'espais de rellevància Llei 5/2005 de conservació d'espais de rellevància 
ambiental, estableix que es promourà la figura d'entitat de 
custòdia del territori com a fórmula efectiva per assolir els 
objectius d'aquesta llei, així com estimular la creació i el 

funcionament d'entitats de custòdia del territori.
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On?

2. Com es duu a la pràctica la custòdia?



ICTIB

Amb qui?

2. Com es duu a la pràctica la custòdia?

Principi 10: Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament

<<La millor manera de tractar les qüestions ambientals és amb la participació de 
tots els ciutadans interessats, a l'àmbit que correspongui.>>
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Els protagonistes

Propietari Entitat de custòdia

2. Com es duu a la pràctica la custòdia?

Propietaris

Conservació de la propietat i 
els valors ambientals.
Solvència tècnica.
Compensació directa o 
indirecta.
Reconeixement social.

Protecció dels valors 
ambientals i culturals.
Compliment dels objectius 
fundacionals.
Sensibilització i divulgació.



Fins ara, la conservació exclusivament des de l'administració

ICTIB2. Com es duu a la pràctica la custòdia?

Entitat de Entitat de 
custòdia

Administració

Instruments 
públics de 
conservació

Centres de 
recerca

Empreses

Territori

conservaciórecerca
Empreses

CONSERVACIÓ
DEL PATRIMONI



I ara, també amb la ciutadania

AdministracióEmpreses

Altres 
col·lectius
ciutadans

ICTIB2. Com es duu a la pràctica la custòdia?

Empreses
ciutadans

CONSERVACIÓ
DEL PATRIMONI

Entitat de 
custòdia

Propietat ACORD DE 
CUSTÒDIA 



Com?

Propietat

ICTIB2. Com es duu a la pràctica la custòdia?

La custòdia del territori cerca acords voluntaris amb els
propietaris per fixar els termes de gestió i/o protecció que
s'aplicaran a la finca.Propietats'aplicaran a la finca.

MODEL DE GESTIÓ COPARTICIPADA

Empreses



ICTIB3. Què és un acord de custòdia del territori?

...és un procediment voluntari entre un propietari i una entitat
de custòdia per pactar la manera de conservar i gestionar un

Un acord de custòdia...

de custòdia per pactar la manera de conservar i gestionar un
territori determinat.

...pretén de despertar l'interès i motivació cap a la conservació
dels valors de les finques. NO de dir al propietari què pot fer i què
no pot fer amb la seva propietat.

...fomenta un ús responsable i planificat de les activitats i
mantenir els rendiments.mantenir els rendiments.

...es concreta a través de diverses opcions jurídiques previstes
a la legislació, normalment en el marc del dret privat.

...és obert i flexible. Cada acord és únic i s’adapta a les
particularitats de la finca i als objectius de propietari i entitat.
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Acords en els que el propietari manté la gestió de la finca

4. Quins tipus d'acords hi ha?

Impliquen compromisos i obligacions mútues que no suposen un
traspàs de la gestió a l’entitat.

L’acord implica unes pautes que la propietat ha de seguir en la
seva gestió per tal que aquesta sigui compatible amb els objectius
de conservació.

L’entitat se sol comprometre a oferir “serveis” (sense intercanvi
monetari): assessorament, suport i seguiment.

HABITUALS quan:

- propietari fa ús de la finca

- entitats petites i mitjanes

OPCIONS JURÍDIQUES: 
- conveni de custòdia del territori 
- arrendament de determinats 
drets d’ús de la finca
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Acords en els que el propietari transfereix la gestió a l’entitat

4. Quins tipus d'acords hi ha?

L’entitat es fa càrrec de la gestió de la finca segons els objectiusL’entitat es fa càrrec de la gestió de la finca segons els objectius
establerts en l’acord.

Es pot cedir la gestió de part de la finca (i reservar l’ús de la
casa, per exemple).

OPCIONS JURÍDIQUES: 

- conveni de custòdia del territori 
- cessió gratuïta d’ús
- arrendament

HABITUALS quan:

- la gestió de la finca  resulta 
dificultosa per al propietari 
- entitats amb capacitat tècnica 
i econòmica



Líthica –

Pedreres 

de s'hostal

Conscienciació, recuperació i 
promoció de les pedreres de marès 
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Acords que comporten la transmissió de la propietat a l’entitat

4. Quins tipus d'acords hi ha?

L’entitat rep la plena propietat i per tant adquireix la
capacitat de decisió (i assumeix impostos).

L’entitat ha de vetllar per la conservació a llarg termini dels
recursos i valors previstos en l’acord de transmissió.

Impliquen molta responsabilitat i poden arribar a resultar molts
costosos econòmicament.

HABITUALS quan: OPCIONS JURÍDIQUES: 

- compravenda
- donacions

HABITUALS quan:

- entitats amb capacitat 
econòmica
- finques amb uns valors 
rellevants o de gran 
importància estratègica
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Opcions jurídiques:

4. Quins tipus d'acords hi ha?

Donació 
Compravenda 
Permuta 
Llegat 

Acords amb 
transmissió de 
la propietat

--
+

Llegat 

Cessió d’ús per a temps determinat
Arrendament 
Usdefruit 

Acord verbal 
Contracte de custòdia del territori 
Arrendament de serveis i mandat

la propietat

Acords en què
l'entitat 
assumeix la 
gestió

Acords en què 
el propietari 
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Suport tècnic
Reconeixement
Educació

Arrendament de serveis i mandat
Arrendament (o cessió) de drets
Dret real d’aprofitament parcial 

el propietari 
manté la gestió

Altres 
mecanismes 
(sense acord)

E
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-
+

Font: Manual preliminar d'aspectes jurídics de la 
custòdia del territori



ICTIBICTIB5. El camí de l'acord de custòdia ICTIBICTIB

Contacte 
amb el 

propietari

Selecció 
àrees 

d'interès

Visita 
personal

propietari

Intercanvi de 
postures

d'interès

Negociació Negociació 
de l'acord

Col·laboració a llarg 
termini
Contacte regular
Seguiment

ACORD



Selecció àrees d’interès ICTIB



ICTIBICTIBICTIBICTIB

Criteris de selecció de les finques

L’entitat ha de tenir criteris clars per seleccionar les finques >
es pot elaborar una guia de selecció de finques per optimitzar

5. El camí de l'acord de custòdia

es pot elaborar una guia de selecció de finques per optimitzar
els recursos disponibles. Sempre que sigui possible, emprar
criteris quantificables.

Abans de contactar amb el propietari, ens hem d'informar bé
sobre la finca i valorar-ne els riscos i amenaces. Es recomana
també verificar les dades de la finca.

Cal assegurar la presència de valors i funcions significatiusCal assegurar la presència de valors i funcions significatius
que encaixin amb els objectius de conservació de l’entitat.

Convé valorar si l'entitat pot assumir la iniciativa amb els
recursos existents o si ha de fer un pla de viabilitat i/o cercar
aliances.



Contacte 
amb el 

propietari

Selecció 
àrees 

d'interès

ICTIBICTIBICTIBICTIB5. El camí de l'acord de custòdia

Visita 
personal

propietari

Intercanvi de 
postures

d'interès

Negociació Negociació 
de l'acord

Col·laboració a llarg 
termini
Contacte regular
Seguiment

ACORD



Iniciam el contacte amb les finques ICTIB



ICTIBICTIBICTIBICTIB

Per què la gent diu que no?

- No volen que els diguem que han de fer dins ca seva.

5. El camí de l'acord de custòdia

- No volen que els diguem que han de fer dins ca seva.

- Se senten sobrepassats de papers, taxes, i altra
burocràcia.

- Pensen que els anam a demanar doblers o drets de la
finca.

- Estan preocupats pel que pensaran els veïnats.

- Tenen la idea que els accediran/expropiaran a la finca.- Tenen la idea que els accediran/expropiaran a la finca.

- Tenen la imatge de “ecologista”.

- Desconfien de l'administració.

- Passen per un mal moment econòmic.



Contacte 
amb el 

propietari

Selecció 
àrees 

d'interès

ICTIBICTIBICTIBICTIB5. El camí de l'acord de custòdia

Visita 
personal

propietari

Intercanvi de 
postures

d'interès

Negociació Negociació 
de l'acord

Col·laboració a llarg 
termini
Contacte regular
Seguiment

ACORD



ICTIBICTIB

Aspectes a tenir en compte (1/2)

- Àmbit de l’acord: tota la finca, o una part.

- Valors i elements d’interès que justifiquen l’acord: hàbitats,

5. El camí de l'acord de custòdia

- Valors i elements d’interès que justifiquen l’acord: hàbitats,
espècies, paisatges, elements arquitectònics singulars, elements
simbòlics o identitaris, etc.

- Referències als valors de la finca en documents d’ordenació i
protecció vigents.

- Valors prioritaris i valors complementaris

- Necessitats i amenaces de la finca i dels valors identificats.

- Objectius generals i específics de l’acord.

- Compromisos de l’entitat de custòdia.

- Compromisos del propietari/ària.



ICTIBICTIB

- Accés a la finca: qui pot accedir-hi, amb quins objectius, en quins
moments, etc.

Aspectes a tenir en compte (2/2)

5. El camí de l'acord de custòdia

moments, etc.

- Difusió de l’acord i senyalització de la finca.

- Despeses derivades de l’acord que assumeixen propietari i entitat.

- Durada: pot variar en funció de l’opció jurídica escollida.

- Seguiment de l’acord: com es durà a terme.

- Altres: transmissió de la finca, resolució de conflictes, annexos.- Altres: transmissió de la finca, resolució de conflictes, annexos.

- Adaptacions que facin falta per a acords tipificats jurídicament.

- Adjuntar fotografies i mapes.
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ICTIBICTIBICTIBICTIB5. El camí de l'acord de custòdia

Visita 
personal

propietari

Intercanvi de 
postures

d'interès

Negociació Negociació 
de l'acord

Col·laboració a llarg 
termini
Contacte regular
Seguiment

ACORD



ICTIBICTIBICTIBICTIB5. El camí de l'acord de custòdia



ICTIBICTIBICTIBICTIB5. El camí de l'acord de custòdia
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ICTIBICTIBICTIBICTIB5. El camí de l'acord de custòdia

Visita 
personal

propietari

Intercanvi de 
postures

d'interès

Negociació Negociació 
de l'acord

Col·laboració a llarg 
termini
Contacte regular
Seguiment

ACORD



ICTIBICTIBICTIBICTIB5. El camí de l'acord de custòdia

Assessorament 
i formació

Voluntariat
Educació 
ambientali formació ambiental

Promoció de 
productes

Recuperació 
d’elements 
etnològics

Accions de 
conservació

Inventaris de 
valors naturals

Seguiment dels 
acords

Reconeixement 
social



Una eina més de gestió del territori...

ICTIBICTIB6. La custòdia del territori, realitat emergent



 ser compatible amb la necessitat d’iniciatives integrals de 
protecció del territori.

 considerar explícitament la importància territorial de la propietat 

... que respon als nous reptes de conservació

ICTIBICTIB6. La custòdia del territori, realitat emergent

 considerar explícitament la importància territorial de la propietat 
privada i el seu paper en la protecció del patrimoni natural i 
cultural.

 tenir en compte l’eventual limitació de recursos públics per a 
respondre als reptes de la conservació.

 promoure la conservació lligada a la gestió activa.

 ampliar la implicació social, tendint capa models de conservació 
coparticipada entre agents públics i privats.coparticipada entre agents públics i privats.

 tenir capacitat exemplificadora i ser fàcilment avaluable en els 
seus resultats ambientals i socials.

 preveure la necessària agilitat per respondre a fenòmens 
complexes i canviants.

 garantir un autèntic caràcter multidisciplinar i integrat.



ICTIBICTIBICTIB7. Feim feina junts

Qui som?

Xarxa d'entitats molt diverses que 
promouen la custòdia del territori a les 
Illes Balears.Illes Balears.



ICTIBICTIBICTIB7. Feim feina junts

Promoure la custòdia del territori entre els agents implicats i la societat.

Impulsar el desenvolupament legislatiu, fiscal, econòmic i social de la 

OBJECTIUS:

custòdia del territori.

Assolir el reconeixement social i institucional de la custòdia del territori.

Representar les entitats de custòdia i actuar com a interlocutor. 

Donar suport i assessorar les entitats de custòdia en la seva activitat.

Facilitar eines de formació per a professionals i voluntaris.

Fomentar la creació de noves entitats de custòdia del territori.

Participar en organitzacions i iniciatives d'àmbit estatal i internacional.

Potenciar la feina en xarxa entre les entitats i institucions membres.



Conèixer-nos

Optimitzar recursos

Defensar interessos 

La feina en xarxa ens permet:

ICTIBICTIBICTIB7. Feim feina junts

Defensar interessos 
comuns

Compartir experiències 

Intercanviar coneixements

Col·laborar



- El propietari és el principal actor de la finca, i qui té la paraula.

- L'acord de custòdia del territori basat en mútua confiança i 
respecte.

ICTIBICTIBICTIB8. Conclusions

- Humilitat i paciència.

- Contacte permanent i bidireccional.

- Participació del conjunt dels implicats.

- Els acords no són la finalitat, sinó l’instrument per assolir - Els acords no són la finalitat, sinó l’instrument per assolir 
l’objectiu d’interès general de conservar la natura, el paisatge i el 
patrimoni cultural.

- Amb la signatura dels acords comença de veres la custòdia del
territori.



Moltes gràcies Moltes gràcies 
i bons acords!i bons acords!
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Resumint:

4. Quins tipus d'acords hi ha?

Tipus d'acord Definició Durada
Incent ius Transmissió

propietat

Costos associats Regist re de la
propietatT E F S S A G L I

Cont racte Acords privats voluntaris entre propietari i ect . Lr x (x) x x x

Conveni Marc de col·laboració entre propietari i ect . Lr x x x xConveni Marc de col·laboració entre propietari i ect . Lr x x x x

Arrendament Contracte privat  pel qual un propietari cedeix l 'ús de
la terra  a una ect  per un temps determinat  a canvi
d'un preu establert .

Lr x x x

Arrendament  o
cessió d'ús

Contracte privat  pel qual un propietari cedeix  part
dels drets de la f inca  a una ect  per un temps
determinat  a canvi d'un preu establert .

L/ I x x x

Usdefruit Dret  real de gaudiment sobre cosa d'alt ri, que atorga
a l 'ect  les facultats de posseir la cosa, usar-la i
percebre'n tots els f ruits, si bé amb les l imitacions
d'haver de conservar-ne la forma i la substància. 

I x x x

Servituds Dret  real l imitat  que grava sobre el domini d'alt ri, a
favor de l 'ect .

I x x

Donació Dació per la qual el propietari  disposa gratuïtament
la f inca a favor de l 'ect .

I x x x x x x x

Compra Adquisició directa d'una f inca. I x x x x x

Permut a Contracte entre el propietari i l 'ect , pel qual
s'obliguen a bescanviar-se alguna cosa.

I x x x x x

Herència/ Llegat Conjunt  de drets, obligacions i béns d'una f inca que,
mort  del propietari, són t ransmesos a l 'ect .

I x x x x x

T=tècnics
E=econòmics
F=fiscals
S=socials

S=suport tècnic i seguiment
A=accions
G=gestió
L=lloguer
I=impostos

Font: CUSTODIA DEL TERRITORIO. Un modelo de 
gestión dentro de Red Natura 2000



ICTIBICTIBICTIBICTIB

1. estratègia voluntària -> implicació i reconeixement de la propietat.
2. incentius econòmics -> decisiu per passar a l'acció.
3. regulacions normatives -> clau a llarg termini per avalar la custòdia 

Motivacions per conservar per part dels propietaris

5. El camí de l'acord de custòdia

3. regulacions normatives -> clau a llarg termini per avalar la custòdia 
del territori  i donar seguretat jurídica.

Econòmics Tècnics Socials Estat  de la f inca

 Suport  econòmic  Orientació legal  Reconeixement  social  Planif icació de la f inca

 Desgravacions f iscals  Orientació tècnica  Sat isfacció èt ica  Voluntariat  act iu

 Afavoriment  del
 Act ivitat  respectuosa -> valor

afegit  als béns i serveis
 Orientació d'ajuts

 Afavoriment  del
desenvolupament  legal i f iscal
de la custòdia del territori.

 Decisions familiars

 Suport  en la recerca i
t ramitació de línies de
f inançament

 Col·laboració cont ínua ->
aprenentatge mutu

 Creació de xarxes locals de
relacions i sinergies

 Conservació dels valors
pat rimonials

 Formació a propietaris i
usuaris

 Monitoratge, seguiment  i
avaluació dels resultats
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