
Carta de presentació de la ICTIB

Benvolgut/da,

ICTIB –Impulsors de la Custòdia del Territori a les Illes Balears- és una associació sense ànim de 
lucre  de  segon  nivell  creada  al  2007,  formada  per  entitats  no  lucratives,  fundacions, 
administracions públiques, empreses i persones que promouen la custòdia del territori al nostre 
arxipèlag.

La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i d’instruments que pretenen implicar els 
propietaris,  gestors i  usuaris del territori  en la conservació i  el  bon ús dels valors naturals, 
paisatgístics i culturals. Es materialitza en acords voluntaris i privats entre propietaris, gestors o 
usuaris i el que s’anomenen entitats de custòdia. 

Una entitat de custòdia és una organització sense ànim de lucre, pública o privada, que a través 
de les mecanismes que facilita la custòdia del territori assumeix el compromís públic amb el 
propietari, gestor o usuari de guardar, conservar, respectar i tenir cura dels valors a protegir. A 
més, l'entitat de custòdia avala i vetlla pel compliment d'aquest acord i li atorga reconeixement 
social. 

La ICTIB impulsa la custòdia del territori a les illes Balears i pretén ser un espai d’interrelació i 
suport i actuar de veu conjunta de les entitats de custòdia de les Illes Balears i totes aquelles 
persones i organitzacions que vulguin unir-se a aquesta causa. Alguns dels objectius són ajudar-
nos a entendre aquestes estratègies, aplicar aquests instruments de preservació, i esdevenir veu 
autoritzada i conjunta en el desenvolupament normatiu que tendrà a partir d’ara la custòdia del 
territori a les Illes Balears i a l’Estat espanyol.

A més, la ICTIB col·labora en diferents fòrums en què hi ha representades xarxes regionals 
d’entitats de custòdia del territori com el Foro Estatal de Custodia del Territorio, promogut pel 
Ministeri  de Medi  Ambient,  Medi  Rural  i  Medi  Marí;  i  la  Xarxa de Cooperació  de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània per a la Custòdia del Territori.

Estam a la vostra disposició per a qualsevol consulta o suggeriment que vulgueu fer al respecte 
de la custòdia del territori, de la ICTIB, i de la feina que desenvolupen les entitats que ja en 
formem part.
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