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1 Introducció

1.1  La custòdia del territori

La custòdia del territori és el conjunt d’estratègies i d’instruments participatius que pretenen 
implicar els propietaris, gestors i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors  
naturals,  paisatgístics  i  culturals.  Per  aconseguir-ho  s'assumeixen  compromisos  voluntaris, 
acords de custòdia, entre propietaris, gestors o usuaris i les entitats de custòdia.

Aquest concepte de custòdia del territori va néixer a Amèrica del Nord a finals del segle XIX. A 
l’estat espanyol es troben les primeres iniciatives a finals dels anys 70.  Això no obstant, no es 
fins  l’any  2000  que  es  va  firmar  la  Declaració  Internacional  de  custòdia  del  territori  de 
Montesquiu,  considerat el  primer document que formalitza el  concepte i  el  moviment de la 
custòdia del territori al nostre país.

A les Illes Balears, tot i que és un fenomen més recent, l'activitat de les entitats que utilitzen les 
eines i recursos que ofereix la custòdia del territori està creixent de forma significativa, tal i com 
es  pot  veure  en  aquest  informe.  Aquest  fet  demostra  que  la  custòdia  del  territori  és  una 
oportunitat  per  a  corresponsabilitzar  a  la  societat  civil  i  al  sector  privat  en  la  conservació 
complementària a altres fórmules de gestió i protecció convencionals.

Des de 2005, a les Illes Balears la custòdia del territori gaudeix de reconeixement legal amb la 
Llei 5/2005,  de 25 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.  Aquesta 
llei reconeix  la  custòdia  del  territori  com  un  dels  seus  principis  inspiradors,  insta  a  les 
administracions  ambientals  a  promoure-la  i  a  subscriure  acords.  També  considera  que  la 
custòdia del territori és una fórmula efectiva de conservació dels nostres valors ambientals i 
paisatgístics i considera els propietaris com a una peça clau en la conservació. 

A nivell estatal, la custòdia del territori està reconeguda a l'article 3 de Llei 42/2007, de 13 de 
desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat que la defineix com el 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 recursos naturals, culturals i paisatgístics. 

1.2  La ICTIB

Impulsors de la custòdia del territori a les Illes Balears, ICTIB, és una organització sense afany de 
lucre constituïda al 2007 que promou la custòdia del territori com a estratègia per conservar els  
valors naturals, culturals i paisatgístics.

La ICTIB és una xarxa d’entitats, associacions, fundacions, ens locals, empreses i persones que 
fan feina per impulsar la custòdia del territori a les Illes Balears. A dia d'avui, està constituïda 
per 21 membres molt diversos.

Els dos grans eixos de feina de la ICTIB són, per una part, promoure la custòdia del territori i el 
seu reconeixement entre els agents implicats i la societat en general  així  com  impulsar-ne el 
desenvolupament  legislatiu,  fiscal,  econòmic  i  social.  Per  una  altra  part,  donar  suport  i  
assessorar  les  entitats  de  custòdia  en  la  seva  activitat  i  facilitar  eines  de  formació  per  a 
professionals i voluntaris. 
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1.3  L’inventari d’iniciatives de custòdia de les Illes Balears

L'inventari d'iniciatives de custòdia del territori de les Illes Balears pretén recollir totes aquelles 
experiències de custòdia  del  territori  que duen a terme les  entitats  de custòdia  del  nostre 
arxipèlag.

Les  iniciatives  de  custòdia  del  territori  presentades  en  aquest  inventari  responen  als 
procediments participatius d’acords voluntaris entre un propietari i una entitat de custòdia en 
base a un dels diferents mecanismes que ofereix la custòdia del territori. L’inventari recull les 
entitats de custòdia i els acords de custòdia que a data de setembre de 2011 han facilitat la 
informació voluntàriament a la ICTIB.

La finalitat  d’aquest inventari és conèixer i difondre a tots els públics la situació actual de la 
custòdia del territori a les Illes Balears. També vol ser un punt de partida per seguir l'evolució de  
la custòdia del territori al nostre arxipèlag. A més, pretén ser una base de dades d'experiències 
de custòdia del territori per compartir el coneixement i la informació entre tots els interessats.

Actualment, algunes de les entitats i dels acords de custòdia de les Illes Balears ja figuren al IV 
Inventari d'acords i entitats de custòdia del territori elaborat per la Xarxa de Custòdia del Territori 
de  Catalunya1 a  la  tardor  de  2009,  així  com  també  al  Segundo  Inventario  de  Iniciativas  de  
Custodia del Territorio del Estado Español de la Plataforma Estatal de Custodia del Territorio2 amb 
data del 2010. Per tant, al llarg del document es faran algunes comparatives amb els resultats 
d’aquests inventaris. 

Aquesta primera edició de l'inventari suposa  la presentació d'un  informe propi de la situació 
actual  de  l’arxipèlag,  que  mostra  el  grau  de  implicació  de  la  custòdia  a  l’àmbit  territorial 
esmentat. Això  ha estat possible gràcies a la dedicació de n'Elisa Miquel, qui l'ha realitzat i la 
col·laboració de les entitats de custòdia de les Illes Balears. La intenció és actualitzar l'inventari 
periòdicament, per tal de fer un seguiment de l’evolució de la custòdia del territori a les Illes 
Balears.

1 www.xct.cat  
2 www.custodia-territorio.es/
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1.4  Resultats destacats de l'inventari

En aquest apartat s’avança un resum dels principals resultats obtenguts de la primera edició de 
2011 de l’inventari d’iniciatives de custòdia del territori de les Illes Balears.

Superfície total en custòdia (ha)3 22.704,76

Nombre total d'acords 227

Nombre total d'entitats de custòdia 15

Illa amb més superfície total en custòdia (ha) Menorca (21.384,15)

Illa amb més acords Menorca (183)

Illa amb més entitats de custòdia Mallorca (6)

Entitat de custòdia amb més acords CIMe (162)

Acord de custòdia amb més extensió CIMe (605 ha)

Acord de custòdia més antic La Trapa - GOB Mallorca (1980)

Valor de conservació predominant Valor paisatgístic

Objectiu final de conservació predominant Promocionar l’aprofitament sostenible de recursos

Actuació més freqüent Actuacions de conservació de valors naturals

3  Aquesta xifra és inferior a la ocupació real donat que el 10,13% dels acords registrats en el formulari de recollida 
de dades no especifiquen la superfície en custòdia i, a més, hi ha 2 entitats de custòdia membres de la ICTIB amb  
acords vigents de les quals no s’ha obtingut informació.

6



Inventari d'iniciatives de custòdia del territori de les Illes Balears 2011 ICTIB

2  Metodologia d’elaboració de l’inventari

Per elaborar aquest inventari s’ha seguit la metodologia dissenyada per la Xarxa de Custòdia del 
Territori  de  Catalunya,  que  també  empra  la  Plataforma  Estatal  de  Custodia  del  Territorio. 
D’aquesta manera es facilita la coherència metodològica i de resultats  de la informació tant a 
escala de comunitat autònoma, com a àmbit estatal.

El procediment d’elaboració del I Inventari d’iniciatives de custòdia del territori de les Illes Balears  
consta de les següents fases:

2.1  Primera fase: elaboració del formulari de recopilació de dades de les entitats i els 
acords de custòdia de les Illes Balears

Primerament, s’ha revisat i adaptat el formulari de recopilació de dades de la Xarxa de Custòdia  
del  Territori.  A continuació,  s’ha dissenyat una fitxa de recollida de dades en format full  de 
càlcul  que incorpora tots  els  aspectes  referents  a  la  informació requerida  a  les  entitats  de 
custòdia. 

El formulari consta de quatre parts (vegeu annex I): una primera de presentació amb informació 
bàsica de l’inventari i instruccions per omplir la fitxa, també amb dades de contacte de la ICTIB; 
una segona en què es demana informació sobre l’entitat de custòdia; una tercera en què se 
sol·licita  la  informació referent als  acords  de custòdia  que l’entitat  té  vigents actualment;  i 
finalment,  un  apartat  perquè  les  entitats  puguin  aportar  idees  i  suggeriments  per  millorar 
l'inventari.

2.2  Segona fase: enviament dels formularis i recopilació de dades

Aquesta fitxa s’ha enviat per correu electrònic a tots els membres de la ICTIB. Paral·lelament 
també s’ha fet arribar un correu electrònic a totes aquelles persones i entitats inscrites a la base  
de  dades  de  contactes  de  la  ICTIB  informant  de  l'elaboració  de  l'inventari.  En  aquesta 
comunicació  s’ha  convidat  a  participar  a  totes  aquelles  entitats  que  tot  i  no  ser  membres 
tenguessin acords de custòdia subscrits.

Al  llarg  d’aquest  procés  s'han  fet  telefonades  de  recordatori  a  les  entitats  que  varen  que 
demoraven la seva resposta. Tanmateix, en tot moment s’ha ofert disponibilitat i s'ha assessorat 
a les entitats de custòdia que han tengut dubtes a l’hora d’emplenar el formulari.

A mesura que s’han anat rebent els formularis omplerts per part de les entitats de ciustòdia, la 
informació proporcionada per les entitats de custòdia s’ha anat incorporant en una base de 
dades4.

Aquesta informació s’ha analitzat de forma exhaustiva per tal de representar la situació actual 
de custòdia de les Illes Balears a l’inventari mitjançant aquest informe.

4 El present inventari ha estat elaborat respectant en tot moment la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.
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2.3  Tercera fase: anàlisi de dades i redacció d’informe

Tota la informació rebuda i recollida en la base de dades s'ha analitzat exhaustivament a fi de 
poder extreure'n conclusions. Els principals resultats obtenguts es plasmen en aquest informe.

2.4  Quarta fase: publicació del I Inventari d’iniciatives de custòdia de les Illes Balears

Els resultats de l'inventari es publicaran a la pàgina web de la ICTIB a fi de donar a conèixer la 
situació actual de la custòdia del territori a les Illes Balears i fer-ne la màxima difusió possible.

Cal destacar que les dades publicades en aquest inventari les han facilitades voluntàriament les 
pròpies entitats de custòdia a la ICTIB  fins a data de 16 de setembre de 2011. La informació 
rebuda no ha estat verificada per part de la ICTIB.
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3  Informació de les entitats de custòdia de les Illes Balears

3.1  Què són les entitats de custòdia del territori?

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

Actualment,  hi  ha  un  total  de  15  entitats  de  custòdia  a  les  Illes  Balears.  Aquestes  són 
associacions, fundacions, administracions públiques i altres organitzacions eclesiàstiques. Totes 
elles són membres de la ICTIB, i són una peça clau per impulsar la custòdia del territori a les Illes 
Balears. Cal tenir en consideració que no tots els membres de la ICTIB actuen com a entitats de 
custòdia.

3.2  Distribució territorial de les entitats de custòdia

En aquest apartat es presenta la distribució de les entitats de custòdia del territori que hi ha 
actualment per àmbit  d'actuació.  Tal  i  com s’observa a la  taula 1,  l'illa  amb més entitats de 
custòdia és Mallorca, amb 6 entitats, el que suposa un 40% del total d'entitats de custòdia de 
les  Illes  Balears; la  segueix Menorca  amb  4,  un  26,67%; i  Eivissa,  amb  3,  un  13,33%.  A 
Formentera, a data de setembre de 2011, no hi consta cap entitat de custòdia. Tanmateix, hi ha 
3  entitats  de  custòdia  que  tenen  àmbit  d'actuació  a  més  d'una  illa  pel  que  se  les ha 
categoritzades com a Illes Balears.

TAULA 1: Distribució territorial de les entitats de custòdia segons l'àmbit 
d'actuació

Número d'entitats
% respecte el total 

d'entitats

Mallorca 6 40,00

Menorca 4 26,67

Eivissa 2 13,33

Formentera 0 0,00

Illes Balears 3 20,00

Total 15 100,00%
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A  continuació  es  mostra  de  manera  més  visual  la  distribució  territorial  de  les  entitats  de 
custòdia per àmbit territorial d'actuació (vegeu figura 1).

FIGURA 1: Distribució territorial de les entitats de custòdia segons l'àmbit d'actuació

Totes les entitats de custòdia recollides a l’últim inventari de la Xarxa de Custòdia del Territori 
(2009) i de la  Plataforma estatal de custodia del territorio  (2010), un total de 6,  també formen 
part del present inventari. Aquestes són Associació Líthica, Consell Insular de Menorca, Fons per 
a la Conservació del Voltor Negre, Fundació de Vida Silvestre Mediterrània, GOB Mallorca i GOB 
Menorca. 

En aquest inventari  exclusiu de les Illes Balears  s’hi han recollit noves entitats com Associació 
Ibiza  Ecologic,  Cáritas  Diocesana  de  Menorca,  Fundació  Deixalles,  Fundació  per  el 
Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears, Fundació del Jardí Botànic de Sóller, Fundació 
Maria Ferret, Jardí Botànic del Santuari de Lluc i GEN-GOB Eivissa. Això representa un total de 
15, i suposa que un augment del 60% de les entitats de custòdia registrades per la ICTIB en el  I  
inventari d’iniciatives de custòdia de les Illes Balears.  A la figura 2 es representa l'evolució del 
número d'entitats de custòdia del territori al llarg dels 3 inventaris. 
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FIGURA 2: Evolució del número de les entitats de custòdia del territori

3.3  Tipologia de les entitats de custòdia

La representació dels estatus de les entitats de custòdia és  Associació sense afany de lucre i 
Fundació  privada  amb un  terç  del  total  cadascuna,  que  suposa  5  organitzacions  per  a  cada 
categoria; les segueixen  Ens locals i  Organització eclesiàstica  amb un 13,33% cadascuna,  que 
suposa 2 organitzacions per a cada categoria; i finalment la categoria Fundació pública amb un 
6,67%, que suposa una única organització. A la taula 2, s’especifica la tipologia de les 15 entitats 
de custòdia que hi ha actualment a les Illes Balears. 

TAULA 2: Tipologia de les entitats de custòdia de les Illes Balears

Tipologia de les entitats de custòdia Número

Associació sense afany de lucre 5

Fundació privada 5

Ens local 2

Organització eclesiàstica 2

Fundació pública 1

Total 15
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Seguidament, a la figura 3 es mostra de manera gràfica la tipologia de les entitats de custòdia 
actives a les Illes Balears.

FIGURA 3: Tipologia de les entitats de custòdia del territori segons la seva tipologia

En relació a la  naturalesa,  d’aquestes 15 entitats  de custòdia,  hi  ha un total  de 12 entitats 
privades i 3 de públiques. Això representa un 80% i un 20%,  respectivament, sobre el total de 
les entitats. (vegeu figura 4).
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FIGURA 4: Tipologia de les entitats de custòdia del territori segons la seva naturalesa

3.4  Activitat de les entitats de custòdia

De  les  15  entitats  de  custòdia  de  les  Illes  Balears,  12  tenen  acords  de  custòdia  subscrits 
actualment,  i  3  d'elles no tenen acords  de custòdia  vigents.  Per tant,  com es pot veure a la 
figura 5, el 80% de les entitats de custòdia de les Illes Balears tenen com a mínim un acord de 
custòdia vigent enguany, i un 20% de les entitats de custòdia no en tenen cap actualment. 

FIGURA 5: Distribució de les entitats en segons els acords vigents el 2011
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Un quart del total, és a dir 3 entitats, tenen més d'un acord però menys de 10, un altre quart té 
només un acord i un altre 25% no en té cap de vigent. Un 17% de les entitats, és a dir 2, tenen 
més de  10 acords però menys de 50.  Per últim,  només una entitat té  més de 50 acords  de 
custòdia, com es pot veure a la figura 6.

D'aquestes dades es pot observar que el 75% de les entitats estan incloses dins les categories 
de menys de 10 acords. A més, concretament, aquestes 9 entitats de tenen menys de 5 acords 
subscrits.

FIGURA 6: Distribució d'entitats segons el número d'acords vigents subscrits

Per extreure aquestes dades s'han tengut en compte les 10 entitats de custòdia sobre les quals 
es disposa informació. També s'hi ha inclòs el Consell Insular de Menorca, que malgrat no tenir 
acords de custòdia subscrits el 2011 encara, ja ha publicat la convocatòria al butlletí oficial i ha 
finalitzat  el  termini de presentació de sol·licituds.  Per tant,  se la  considera una entitat amb 
acords vigents el 2011.
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4  Informació dels acords de custòdia del territori a les Illes Balears

4.1  Què són els acords de custòdia del territori?

Un acord de custòdia és un procediment voluntari entre un propietari i una entitat de custòdia 
per arribar a una forma acordada de conservar i/o gestionar un territori, sigui verbal o escrit,  
tengui o no un fonament jurídic.  Mitjançant aquests compromisos voluntaris es du la custòdia 
del territori a la pràctica.

El  número total  d’acords de custòdia  del  territori  de les  Illes  Balears  dels  quals  s’ha pogut 
obtenir  informació  en  aquest  inventari  és  de  227;  i  han  estat  subscrits  per  10 entitats  de 
custòdia de les Illes Balears. 

4.2  Superfície en custòdia del territori 

La superfície total amb acords de custòdia subscrits a les Illes Balears  a data de setembre de 
2011  és  de 22.704,76  ha.  Cal  destacar  que  23  dels  227  acords  registrats  no  especifiquen 
l'extensió que abasten; per tant, el territori real sota aquest model de gestió és major al que es 
considera en aquest informe. 

Pel que fa a la distribució territorial de l'extensió de territori en custòdia per illes, destacar que 
Menorca és la que té més hectàrees en custòdia respecte al total, 21.384,15 hectàrees, el que 
suposa el 94,18% del total. La segona és Mallorca amb 1.313,33 hectàrees el que significa el 
5,78  %.  Finalment  Eivissa,  amb  l'únic  acord  que  té  de  7,29  hectàrees,  el  0,33%  del  total. 
Formentera no té cap acord de custòdia.

TAULA 5: Distribució territorial de la superfície dels acords de custòdia 

Superfície total en custòdia 
% respecte el total 

d'hectàrees

Mallorca 1.313,33 5,78

Menorca 21.384,15 94,18

Eivissa 7,29 0,03

Formentera - -

Total 22.704,767 100%
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L'entitat  amb més superfície  en custòdia  segueix essent el  Consell  Insular  de Menorca amb 
19.994,23  hectàrees amb contracte agrari,  el  que suposa un 88,062% respecte a la  totalitat 
d'acords.  Aquesta entitat ja figurava com la que tenia més acords de custòdia subscrits de les 
Illes Balears als inventaris de la Xarxa de Custòdia del Territori de 2009 i de la  Plataforma de 
Custodia del Territorio de 2010.

TAULA 6: Relació de la superfície dels acords de custòdia subscrits per cada entitat

Entitat de custòdia
Superfície dels 

acords (ha)
% respecte el total 

dels acords

Consell Insular de Menorca 19.994,23 88,062

GOB Menorca 1.383,92 6,095

GOB Mallorca 917,5 4,041

Fundació Desenvolupament Sostenible 379 1,669

Fundació Maria Ferret 16,57 0,073

GEN-GOB Eivissa 7,29 0,032

Associació Líthica 6 0,026

Consell Insular de Mallorca 0,2575 0,001

Cáritas Diocesana de Menorca *6 -

Jardí Botànic de Sóller sd sd

Associació Ibiza Ecològic 0 0

Fundació Deixalles 0 0

Jardí Botànic de Lluc 0 0

Total 22.704,767 100%

5 No es disposa de la superfície de dos dels tres acords de custòdia que té subscrits aquesta entitat
6 Aquest acord està duplicat i no s'ha comptabilitzat aquí.
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4.3  Distribució territorial dels acords de custòdia

Dels 227 acords de custòdia inventariats, 183 es localitzen a la illa de Menorca, el que suposa el 
80% del total dels acords de custòdia del territori. A Mallorca, hi ha subscrits 43 acords. A les 
Pitiüses només n'hi ha un a Eivissa. D'aquesta manera, com s'observa a la taula 7, la distribució 
territorial dels acords de custòdia és molt desigual entre illes. 

TAULA 7: Distribució territorial del número d'acords de custòdia

Número d'acords
% respecte el total 

d'acords 

Mallorca 43 18,94

Menorca 183 80,62

Eivissa 1 0,44

Formentera 0 0

Total 227 100%

A continuació, a la figura 7 es representa gràficament aquest fet.

FIGURA 7: Distribució territorial dels acords de custòdia del territori 
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En la taula 8 es mostra el número d'acords que té subscrits cada entitat.

TAULA 8: Relació del número d'acords de custòdia subscrits per cada entitat

Entitat de custòdia Número d'acords
% respecte el 
total d'acords

Consell Insular de Menorca 162 71,37

GOB Mallorca 33 14,54

GOB Menorca 20 8,81

Fundació Maria Ferret 4 1,76

Consell Insular de Mallorca 3 1,32

Jardí Botànic de Sóller 2 0,88

Associació Líthica 1 0,44

Cáritas Diocesana de Menorca 1 0,44

Fundació Desenvolupament Sostenible 1 0,44

GEN-GOB Eivissa 1 0,44

Associació Ibiza Ecològic 0 0

Fundació Deixalles 0 0

Jardí Botànic de Lluc 0 0

Total 227 100%

Com s'indica a la taula 8, l'entitat de custòdia amb més acords és el Consell Insular de Menorca 
amb 162 acords de custòdia, que representa el 71,37% del total d'acords de custòdia de totes 
les Illes Balears. No obstant això, aquestes dades corresponen al contracte que va subscriure el 
2009, donat que la convocatòria de 2011 no s'ha resolt a hores d'ara. 
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4.4  Evolució del número dels acords de custòdia

El IV Inventari de la Xarxa de Custòdia del Territori de 2009 recollia 188 acords de custòdia dins 
l’àmbit territorial de les Illes Balears, i l’inventari elaborat per la Plataforma Estatal de Custodia  
del Territorio el 2010 en recollia 189. El present inventari en recull 227. Això suposa un augment 
del número total d’acords de custòdia a les Illes Balears d’un 20% respecte el 2009, com es pot 
veure a la figura 8.

FIGURA 8: Evolució del número d'acords de custòdia subscrits

De les  15 entitats  de custòdia relacionades en el  present inventari  hi  ha constància que 12 
d’elles tenen acords vigents. No obstant això, només 10 d'aquestes 12 entitats han facilitat les 
dades sobre els acords vigents en l’actual inventari, mentre que sí que van constar en l’inventari 
del  2009  de  la  Xarxa  de  Custòdia  del  Territori.  Els  altres  acords  de  custòdia  recollits  en 
l’inventari del 2009 són de l’Associació Líthica, el Consell Insular de Menorca, el GOB Menorca i  
el GOB Mallorca. 

A més, en aquest present inventari s’han recollit les dades d’acords de les noves entitats de 
custòdia registrades com Fundació Maria Ferret,  Fundació Jardí  Botànic  de Sóller,  GEN-GOB 
Eivissa,  Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears i  Consell Insular de 
Mallorca. Cal destacar que l’entitat de custòdia Cáritas Diocesana de Menorca col·labora amb 
l’entitat GOB Menorca a l'acord de custòdia En realitat, aquesta finca presenta un doble acord 
però només se’n ha comptabilitzat un donat que era a la mateixa finca: un primer acord de 
cessió entre el Bisbat de Menorca (propietari) i Cáritas Diocesana de Menorca; i un segon de 
pràctiques agràries sostenibles entre Cáritas Diocesana de Menorca i el GOB Menorca (és el que 
s’ha comptabilitzat).
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4.5  Antiguitat dels acords de custòdia

L'acord de custòdia del territori més antic data de 1980. Des d'aquell moment no torna a haver-
n'hi cap fins,  14 anys després, al 1994. A partir de la meitat dels anys 90, se signen acords a 
major regularitat, aproximadament cada dos anys. A partir de 2006, cada any hi ha un mínim de 
2 acords de custòdia subscrits. Això representa que el 77% dels acords totals que s'han registrat 
a les Illes Balears al llarg de la història han estat conveniats durant aquests darrers 5 anys.

L'any amb més acords de custòdia subscrits és el 2008, amb gairebé un 30% de la totalitats dels 
acords, 14. 

FIGURA 9: Evolució de la data d'inici dels acords de custòdia del territori 

Per tractar aquestes dades no s'han tengut en consideració els 162 acords del contracte agrari 
de Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca entès que es disposen anualment. Així 
doncs, s'han inclòs 72 acords de custòdia dels quals 24 no tenen aquesta dada.
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4.6  Durada dels acords de custòdia 

La major part de tots els acords de custòdia del territori, un 77,34%, són contractes d'un any de 
durada renovables. El 10,84% són acords de dos anys prorrogables  automàticament si no es 
manifesta el contrari per alguna de les dues parts. El 9,85% dels acords són indefinits, o bé 
perquè són terrenys en propietat de l'entitat de custòdia o bé perquè són acords de durada 
indefinida amb la propietat. 

D'aquestes  dades  es  pot  observar  a  la  figura  10 que,  tot  i  la  recomanació  de  la  Xarxa  de 
Custòdia del Territori de Catalunya, de subscriure acords de custòdia del territori llarga durada 
(mínim 10 anys), és molt més freqüent que els acords de custòdia se signin per un temps breu i 
renovable, un 88,17% del total. Cal destacar que la majoria d'aquests acords de curta durada 
són acords en què l'entitat no assumeix la gestió, si no que assessora, dóna suport i facilita la 
seva tasca al gestor de la finca.

FIGURA 10: Distribució de la durada dels acords de custòdia del territori
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4.7  Valor de conservació dels acords de custòdia

El valor de conservació dels  acords de custòdia s’ha classificat  segons 12 categories  (vegeu 
l’annex 1).  D’aquestes categories,  cada entitat ha escollit fins un màxim de tres opcions per 
caracteritzar cada acord de custòdia.  Per avaluar aquest paràmetre s’han tengut en compte 
totes les valoracions que corresponen a cada acord.  Per tant, el nombre total de categories  
assignades no correspon al nombre total d’acords de custòdia ja que cada acords de custòdia en 
pot tenir fins a un màxim de tres. 

A continuació, a la figura 11 s’exposen els resultats obtenguts de les dades recollides dels 227 
acords de custòdia.

FIGURA 11: Distribució de la freqüència dels diferents valors de conservació dels acords de custòdia 
del territori 

Els tres valors de conservació més destacats a les Illes Balears són: Valor paisatgístic (41,82%), 
seguit de Terreny agrícola/pastures (39,72%) i finalment Altres 7 (7,94%).

7 Aquesta categoria correspon a un valor de conservació amb el qual fa feina el GOB Mallorca a determinades finques 
amb acords de custòdia del territori. Aquest valor correspon a hàbitats d’interès per a la conservació de la fauna. 
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Si se centra l’atenció a cada illa individualment (vegeu taula 8): A Mallorca, el valor més destacat 
és  Altres  amb un 74% de representativitat;  a Menorca un 47,29% dels valors corresponen a 
Valor  paisatgístic;  i  a  Eivissa,  pel  fet  de  només  haver-hi  una  acord  amb  tres  valors  és 
distribueixen a parts iguals els valors  Patrimoni històric i/o cultural, Terreny agrícola/pastures i 
valor paisatgístic.

TAULA 8: Freqüència del valor de conservació dels acords de custòdia per illa

Valor de conservació Mallorca Menorca Eivissa Total

Valor paisatgístic 3 175 1 179

Terreny agrícola/pastures 2 167 1 20

Hàbitat d'espècies rares o amenaçades 2 18 8

Patrimoni històric i/o cultural 4 3 1 6

Espai públic 4 2 5

Forestal 2 3 3

Litoral 1 2 2

Espais urbans i periurbans 2

Marí

Sistemes fluvials

Zones humides

Altres 34 34
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4.8  Objectiu final de conservació dels acords de custòdia

Els objectius finals de cada acord es classifiquen en deu categories (vegeu annex 1) i les entitats 
han assignat un màxim de tres opcions per a cada acord de custòdia. Tal i com s’ha processat la  
informació de valor de conservació, pel que fa a l’objectiu final de conservació dels acords de  
custodia s’han tractat totes les categories assignades a cada acord.

FIGURA 12: Distribució de la freqüència dels diferents objectius de conservació dels acords de 
custòdia del territori 

Els  tres  objectius  finals  de  conservació  més  destacats  a  les  Illes  Balears  són  els  següents: 
Promocionar  aprofitament  sostenible  dels  recursos (28,79%),  seguit  de  Mantenir  la  gestió  
tradicional (28,45%) i finalment Conservació i/o restauració d’elements singulars (25,04%) (vegeu 
figura 12).
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Si  s’especifica  per  illes,  com es  pot  observar  a la  taula  9, els  resultats  són els  següents.  A 
Mallorca, l’objectiu final més representatiu és Conservació d’espècies amb un 57,63%; a Menorca 
predominen amb un 31,43% cadascun  Mantenir gestió tradicional i  Promocionar aprofitament 
sostenible dels recursos; finalment a Eivissa amb un únic acord de custòdia registrat destaquen 
els objectius finals de l’acord amb igual representativitat (33,33%),  Mantenir gestió tradicional, 
Mantenir  i/o  recuperar  valors  etnològic i  Promocionar  l’aprofitament  sostenible  de recursos.  A 
continuació es relacionen els resultats a la taula 9.

TAULA 9: Objectius finals de conservació dels acords de custòdia per illa

Objectiu final de conservació Mallorca Menorca Eivissa Total

Promocionar l'aprofitament sostenible de 
recursos

3 165 1 169

Mantenir la gestió tradicional 1 165 1 167

Conservar i/o restaurar elements singulars 4 143 147

Conservar espècies 34 19 53

Recuperar o restaurar l'hàbitat 17 17

Conservar hàbitats 1 15 16

Mantenir i/o recuperar valors etnològics 4 1 1 6

Afavorir la presència d'espècies concretes 5

Diversificar l'hàbitat 0

Altres 7 7
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4.9  Actuacions dels acords de custòdia

Les actuacions  que duen les entitats de custòdia en les finques on han subscrit els acords de 
custòdia es classifiquen en vuit categories (vegeu annex 1). Tal i com s’ha especificat a l’apartat 
d’objectiu final de conservació i de valor de conservació dels acords de custòdia del territori, per 
processar  les  actuacions  dels  acords  de  custòdia  també  s’han  tractat  totes  les  categories 
assignades a cada acord. Els resultats de la distribució de la freqüència d'actuacions al conjunt 
de les Illes Balears es mostren a la figura 13.

FIGURA 13: Distribució de la freqüència dels diferents actuacions de conservació dels acords de 
custòdia del territori 

Les tres categories més representatives a l’àmbit territorial de les Illes Balears són: Actuacions 
de conservació de valors naturals (33,27%);  Assessorament tècnic o jurídic per a la gestió de la  
propietat (31,49%); i finalment Actuacions d’ús sostenible dels recursos de la finca (30,78%).
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A continuació,  a la taula  10, es mostra la representativitat de les categories d’actuacions dels 
acords de custòdia per illa.

TAULA 10: Actuacions concretes dels acords de custòdia per illa.

Actuacions Mallorca Menorca Eivissa Total

Actuacions de conservació de valors naturals. 6 181 187

Assessorament tècnic o jurídic per a la gestió de 
la propietat.

34 143 177

Actuacions d’ús sostenible dels recursos de la 
finca. 

6 166 1 173

Adquisició d’elements singulars per protegir-los 
d’una amenaça.

12 12

Actuacions de restauració de la finca. 7 2 1 10

Actuacions d’habilitació de la finca d’ús públic. 3 3

Vigilància i seguiment sobre la gestió de la 
propietat.

1 1

Adquisició de drets per mantenir-los inactius.

A l’illa de Mallorca hi predomina  l’Assessorament tècnic o jurídic per a la gestió de la propietat 
(60,71%); a Menorca les Actuacions de conservació dels valors naturals (35,91%); i a Eivissa donat 
que només hi ha un acord predominen amb igual representativitat Actuacions de restauració de 
la finca, Actuacions d’ús sostenible dels recursos de la finca i Vigilància i seguiment sobre la gestió  
de la propietat (33,33% cadascuna).

27



Inventari d'iniciatives de custòdia del territori de les Illes Balears 2011 ICTIB

4.10  Tipologia dels acords de custòdia

Els  acords de custòdia  s’han classificat  en  12 categories  (vegeu annex 1).  A  la  figura  14 es 
representa gràficament la tipologia dels 227 acords de custòdia de les Illes Balears que s’han 
registrat en aquest inventari.

FIGURA 14: Distribució de l'opció jurídica dels acords de custòdia de les Illes Balears

El tipus d’acord més comú és  Contracte territorial amb incentius econòmics (68,28%), seguit de 
Altres8 (14,10%), i finalment Contracte de custòdia del territori (13,22%).

8 Aquesta categoria correspon als refugis de caça que té subscrits el GOB Mallorca en 32 finques. 
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A continuació, a la taula 11 es relaciona la distribució de la tipologia dels acords de custòdia per 
illes.

TAULA 11: Tipologia dels acords de custòdia per illa.

Forma jurídica de l'acord Mallorca Menorca Eivissa Total

Contracte territorial amb incentius econòmics 155 155

Contracte de custòdia del territori 3 27 30

Compravenda 3 3

Cessió d'ús i arrendament 2 1 3

Acord verbal 2 1 3

Donació 1 1

Arrendament de drets

Arrendament de serveis

Drets reals d'aprofitament parcial

Ús de fruit

Fidúcia

Permuta

Llegat

Altres 32 32

La tipologia d’acord de custòdia que predomina a Mallorca és Altres amb un 74,42%; a Menorca 
Contracte territorial amb incentius econòmics  amb un 84,70% de representativitat; i  a Eivissa, 
amb un únic acord, Acords verbals.
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4.11  Acords amb figures de protecció

Dels 227 acords de custòdia registrats en aquest inventari s’ha obtengut informació referent a 
les  figures de protecció de 43 acords.  Aquesta dada representa només  un 18,94% del total 
d’acords. Per tant, cal destacar que hi ha un alt percentatge d’acords de custòdia sense dades 
(81,05%) que no es recullen a les següents figures. 

Dels  acords que s’ha  obtengut informació,  un  60,47% corresponen a  espais  amb figures  de 
protecció,  mentre  que  un 39,53%  són  sense protecció.  S’han inventariat  tres  categories de 
protecció diferents: Espai natural protegit; Xarxa Natura 2000 (XN2000); i Àrea Natural d’Especial  
Interès (ANEI). 

Cal destacar que tots els acords de custòdia subscrits a Menorca estan sota la figura de Reserva 
de la  Biosfera donat que aquesta illa gaudeix d'aquesta categoria des de 1993 (vegeu apartat 
4.3).

FIGURA 14: Distribució dels acords de custòdia en espais naturals protegits 

Pel que fa als acords inclosos en espais naturals protegits cal destacar que només n'hi ha 2, el  
que suposa el 5,88%. Consegüentment, la gran majoria d'acords de custòdia, un 94,12%, estan 
subscrits fora d'espais naturals protegits, com es pot veure a la figura 14.
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Altrament, el percentatge d'acords de custòdia inclosos en espais de la Xarxa Natura 2000, el  
46,51%, és molt similar al que no hi estan inclosos, un 53,49% (vegeu figura 15).

FIGURA 15: Distribució dels acords de custòdia en lloc de la Xarxa Natura 2000

Tal i  com s’observa a la  figura 16,  21 acords de custòdia formen part d'alguna de les àrees 
naturals d'especial interès de les Illes Balears, el que suposa un 60% dels acords dels quals es 
disposa aquesta informació. 

FIGURA16: Distribució dels acords de custòdia en Àrees Naturals d'Especial Interès
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4.12  Tipologia de la propietat de les finques amb acord de custòdia

Hi ha tres categories establertes de tipus de propietat de les finques amb acord de custòdia: 
pública,  privada  o  mixta.  A  continuació,  a  la  figura  17 es  mostren  els  resultats  que  s’han 
obtengut en la recollida de dades dels 227 acords de custòdia inventariats.

FIGURA 17: Tipologia de la propietat de les finques amb acords de custòdia

En  la  figura  17 s’observa  una  clara  dominància  de  la  propietat  privada  de  les  finques  en 
custòdia.  223 dels  227 acords  subscrits  i  inventariats  estan ubicats  en finques de titularitat 
privada, 1 es localitza en una finca pública i 3 en finques de titularitat mixta.
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4.13  Seguiment dels acords de custòdia 

Les dades referents al seguiment dels acords de custòdia,  només es disposa informació de 72 
dels 227 acords de custòdia, un 31,72%. Això suposa que es desconeix la informació respecte al 
seguiment de 155 acords (68,28%), com s'il·lustra a la figura 18.

FIGURA 18: Seguiment dels acords de custòdia per part de les entitats de custòdia

S’observa una clara predominància de dur a terme el seguiment dels acords subscrits; tot i que 
no  es  pot  perdre  de  vista  l’alt  percentatge  que  hi  ha  d’acords  de  custòdia  sense  aquesta 
informació.

A la totalitat dels acords  dels quals es fa  un  seguiment, també  es respecten els objectius de 
l’acord. Dels 72 acords dels quals es fa el seguiment, de 30 es manté un registre documental del 
seguiment  de  la  finca,  un  41,66%, de 6  acords no,  i  de  la  resta  no  es  disposa  d'aquesta 
informació.
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ANNEXOS

ANNEX I: Formulari de recollida de dades

El qüestionari del I inventari d’iniciatives de custòdia del territori de les Illes Balears 
està dividit  en 4 apartats:  presentació,  entitats  de custòdia,  acords  de custòdia i 
idees  i  suggeriments.  A  cada apartat  es  pregunten diverses  qüestions  entre les 
quals n’hi ha amb resposta oberta i tancada. En els casos d’aquestes últimes, s’han 
especificat totes les categories establertes en la fitxa. 

1 Presentació

S’explica  informació  bàsica  de  l’inventari  i  instruccions  per  omplir  la  fitxa.  També  hi 
apareixen les dades de contacte de la ICTIB. 

2 Entitats de custòdia

En aquest apartat es demana la següent informació sobre l’entitat de custòdia.

1. Nom de l’entitat

2. Codi de l’entitat

3. Estatus

a. Associació sense afany de lucre

b. Fundació privada

c. Fundació pública

d. Fundació mixta

e. Centre de recerca

f. Organització eclesiàstica

g. Ens local

h. Govern de les Illes Balears

i. Altres

4. Àmbit d’actuació

5. Adreça postal

6. Illa/e d’actuació

7. Telèfon

8. Correu electrònic

9. Web

10. Persona de contacte



3 Acords de custòdia

En  aquest  apartat,  es  demana  informació  sobre  els  acords  de  custòdia  per  tal  de 
caracteritzar-los  i  treure  conclusions.  A  continuació  es  relacionen  les  categories  que 
figuren en l'inventari:

1. Entitat de custòdia

2. Codi de l’entitat

3. Nom de la finca o espai natural

4. Valor de conservació

a. Espai públic

b. Espais urbans i periurbans

c. Patrimoni històric i/o cultural

d. Hàbitat d’espècies rares o amenaçades

e. Forestal

f. Terreny agrícola/pastures

g. Litoral

h. Marí

i. Sistemes fluvials

j. Zones humides

k. Valor paisatgístic

l. Altres

5. Objectiu final

a. Conservar espècies

b. Conservar hàbitats

c. Recuperar o restaurar l’hàbitat

d. Diversificar hàbitats

e. Conservar i/o restaurar elements singulars

f. Mantenir i/o recuperar valors etnològics

g. Promocionar aprofitament sostenible de recursos

h. Altres



6. Actuació concreta

a. Actuacions de conservació de valors naturals

b. Actuacions de restauració de la finca

c. Actuacions d’habilitació de la finca d’ús públic

d. Actuacions d’ús sostenible dels recursos de la finca

e. Adquisició de drets per mantenir-los inactius

f. Adquisició d’elements singulars pe protegir-los d’una amenaça

g. Assessorament tècnic i jurídic per a la gestió de la propietat

h. Vigilància i seguiment sobre la gestió de la propietat

7. Superfície en hectàrees

8. Coordenades UTM

9. Mapa

10. Tipus d’acord

a. Acord verbal

b. Contracte de custòdia del territori

c. Contracte territorial amb incentius econòmics

d. Arrendament de serveis

e. Arrendament de drets

f. Cessió d’ús o arrendament

g. Drets reals d’aprofitament parcial

h. Ús de fruit

i. Fidúcia

j. Donació

k. Compravenda

l. Permuta

m. Llegat

n. Altres

11. Any de l’acord

12. Durada de l’acord

13. Municipi on està ubicat



14. Illa

a. Mallorca

b. Menorca

c. Eivissa

d. Formentera

e. Illots

15. Inclòs en espai natural protegit?

a. Parc Natural Protegit

b. Paratge Natural

c. Reserva Natural

d. Monument Natural

e. Altres

16. Quin?

17. Inclòs en espai Xara Natura 2000?

a. Sí

b. No

18. Inclòs en una àrea natural d’especial interès (ANEI)?

a. Sí

b. No

19. Tipus de propietat dels acords

a. Pública

b. Privada

c. Mixta

20. Hi col·laboren altres entitats?

a. Sí

b. No

21. Quines?

22. Es fa un seguiment anual de l’acord de custòdia?

a. Sí

b. No

23. (Contestar si l’anterior és afirmativa). Es compleixen i respecten els objectius de 
l’acord?

a. Sí

b. No



24. Manteniu un registre documental del seguiment de la finca?

a. Sí

b. No

4 Idees i suggeriments

Aquest darrer apartat obert està disposat perquè les entitats de custòdia puguin aportar 
idees per millorar l’inventari en futures edicions 



ANNEX II: Llistat d’entitats de custòdia de les Illes Balears

La  relació  d’entitats  de  custòdia  inventariades  s’ha  relacionat  segons  l’àmbit 
d’actuació de l’organització.

- Entitats de custòdia amb àmbit d’actuació a les Illes Balears

Nom de l’entitat Codi Estatus Acord/s vigent/s

Fundació Deixalles FD Fundació privada No
Fundació Jardí Botànic de 
Sóller

JBS Fundació privada Sí

Fundació per al 
Desenvolupament Sostenible 
de les Illes Balears

FDSIB Fundació pública Sí

- Entitats de custòdia amb àmbit d’actuació a Mallorca

Nom de l’entitat Codi Estatus Acord/s vigent/s

Consell Insular de Mallorca CIMA Ens local Sí

Fundació Maria Ferret FMF Fundació privada Sí
Fundació per a la conservació 
del Voltor negre

BVCF Fundació privada Sí

Fundació Vida Silvestre 
Mediterrània

FVSM Fundació privada Sí

GOB Mallorca GOBMA
Associació sense 
afany de Lucre

Sí

Jardí Botànic Santuari de Lluc JBL
Organització 
eclesiàstica

No

- Entitats de custòdia amb àmbit d’actuació a Menorca

Nom de l’entitat Codi Estatus Acord/s vigent/s

Associació Líthica - Pedreres 
de s'Hostal

ALP
Associació sense 
afany de lucre

Sí

Cáritas Diocesana de 
Menorca

CDM
Organització 
eclesiàstica

Sí

Consell Insular de Menorca CIME Ens local Sí

GOB Menorca GOBME
Organització sense 
afany de lucre

Sí

- Entitats de custòdia amb àmbit d’actuació a Eivissa

Nom de l’entitat Codi Estatus Acord/s vigent/s

Associació Ibiza Ecologic AIE
Associació sense 
afany de lucre

No

GEN-GOB Eivissa GEN
Associació sense 
afany de lucre

Sí



ANNEX III: Llistat d’acords de custòdia de les Illes Balears

A continuació es relacionen tots els acords de custòdia del territori subscrits9.

- Acords de custòdia del territori subscrits a Mallorca

Codi Nom de la finca o espai natural Municipi

CIMA Ca n'Alluny Deià

CIMA
Àmbit de protecció paisatgística del Pla 
territorial insular de Mallorca. Connexió Son 
Servera-Sant Llorenç

Son Servera - Sant 
Llorenç des Cardassar

CIMA
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial 
(UNESCO)

Tots els de la Serra

FDS Son Real Santa Margalida

FMF Poble Nou-Gatamoix Alcúdia

FMF Hort de Son Serra Santa Margalida

FMF Sa Torrentera Sencelles

FMF S'Alova Sóller

GOBMA Es Puig Alaró

GOBMA Sa Sort Forana Alaró

GOBMA Bosc Bell Alcúdia

GOBMA Sa Bassa Blanca Alcúdia

GOBMA La Trapa Andratx

GOBMA Rafal de Planícia Banyalbufar

GOBMA Son Pizà Bunyola

GOBMA S'Olivaret Campanet

GOBMA Santiani Vell Campanet

GOBMA Son Pere Jaia Campos

GOBMA Can Planetes Capdepera

GOBMA Sa Coma Sequera Capdepera

GOBMA Sa Torre Capdepera

GOBMA Son Fiol Consell

GOBMA Can Ramonet Inca

GOBMA Sa Font Nova Manacor

GOBMA Son Canals Montuïri

GOBMA Sa Vinya Muro

GOBMA Can Sireno Llucmajor

GOBMA Can Verdigo Llucmajor

GOBMA Rafalet d'es Forat Llucmajor

GOBMA Son Gabriela Llucmajor

9 Els acords de custòdia estan ordenats en primer terme per ordre alfabètic de l'entitat que els ha subscrit. En 
segon lloc per ordre alfabètic del municipi al qual pertany la finca. Finalment, per odre alfabètic del nom de la 
finca o espai natural.



GOBMA Es Canyar Palma

GOBMA Es Pujol Petra

GOBMA Ca Na Marja Pollença

GOBMA Can Cap de Bou Pollença

GOBMA Can Cullerassa Pollença

GOBMA Can Llompart Pollença

GOBMA Can Sucrer Pollença

GOBMA Can Xanet Pollença

GOBMA Plana d'en Rull Pollença

GOBMA Sa Bisbal Selva

GOBMA Es Puig Son Servera 

JBS Llucmajor

JBS Sóller

- Acords de custòdia del territori subscrits a Menorca

Codi Nom de la finca o espai natural Municipi

ALP Pedreres de s'Hostal Ciutadella

CIME Biniatzau Alaior

CIME Binixabó Alaior

CIME Binixems de darrera Alaior

CIME Borrassos nous Alaior

CIME Es Plans Alaior

CIME Es Taronger Alaior

CIME Ferragut vell Alaior

CIME Hort de Matadones Alaior

CIME Hort de Torrellissar nou Alaior

CIME Huerto Enrique Sínia nova Alaior

CIME Llumena d'en Sebastià Alaior

CIME Llumena nou Alaior

CIME Paumer vell Alaior

CIME S'Hort d'en Rellotge Alaior

CIME Sant Jaume de dalt Alaior

CIME Sant Vicent Alaior

CIME Ses Vinyes Alaior

CIME Son Planes Alaior

CIME Son Sancho Alaior

CIME Son Mercè de dalt Alaior

CIME Talatí de dalt Alaior

CIME Torralba d'en Salort Alaior

CIME Turmadèn des Capità Alaior

CIME Turrobenc nou Alaior

CIME Albranxella Ciutadella

CIME Alfurinet Ciutadella



CIME Algaiarens Ciutadella

CIME Algendaret Ciutadella

CIME Biniatxem Ciutadella

CIME Binibo Ciutadella

CIME Binipati Ciutadella

CIME Cavalleria vella Ciutadella

CIME Curniola Ciutadella

CIME Es Banyul i Son Saura Ciutadella

CIME Es Banyuls Ciutadella

CIME Es Tudons Ciutadella

CIME Ets Aljubs – Son Jaumet Ciutadella

CIME Fonts rodones de baix Ciutadella

CIME Joan Coll Ciutadella

CIME Joan Salord Riera Ciutadella

CIME Juan Tomàs Bagur Ciutadella

CIME La Marcona Ciutadella

CIME Llinàritx vell Ciutadella

CIME Lloc de Monges nou Ciutadella

CIME Lloc de Monges vell Ciutadella

CIME Lloc Nou Ciutadella

CIME Lloc de vall Ciutadella

CIME Lluriac vell Ciutadella

CIME Rafal des capità Ciutadella

CIME Rafael Caules Camps Ciutadella

CIME S'Albufera Ciutadella

CIME S'Hort des Pont Ciutadella

CIME Sa Muntanyeta Ciutadella

CIME Sa Font Santa Ciutadella

CIME Sant Bernat Ciutadella

CIME Santa Marianna Ciutadella

CIME Santa Teresa Ciutadella

CIME Santa Victòria Ciutadella

CIME Ses Arenes de baix Ciutadella

CIME Ses Arenes de dalt Ciutadella

CIME Son Abatzer Ciutadella

CIME Son Aparets Torres Ciutadella

CIME Son Bernadi Ciutadella

CIME Son Carla Ciutadella

CIME Son Ermità Ciutadella

CIME Son Febrer des camí vell Ciutadella

CIME Son Felip Ciutadella

CIME Son Mercè de baix Ciutadella

CIME Son Morell de baix Ciutadella

CIME Son Olivar de dalt Ciutadella



CIME Son Piris Ciutadella

CIME Son Sarparets Ciutadella

CIME Son Quart Ciutadella

CIME Son Usina Ciutadella

CIME Torralbet Ciutadella

CIME Torre d'en Quart Ciutadella

CIME Torre saura Ciutadella

CIME Torre trencada Ciutadella

CIME Torre vella Ciutadella

CIME Torrellafuda Ciutadella

CIME Tot Luch Ciutadella

CIME Tot Lluquet Ciutadella

CIME Binimaimut Es Castell

CIME Biniseguí vell i nou Es Mercadal

CIME Biniserraia Es Mercadal

CIME Canova vella Es Mercadal

CIME Casetes noves Es Mercadal

CIME Cavalleria Es Mercadal

CIME Peu del Toro Es Mercadal

CIME S'Albufera des Compte Es Mercadal

CIME San Joan de la creu Es Mercadal

CIME Santa Creu Es Mercadal

CIME Santa Creueta Es Mercadal

CIME Son Servera Es Mercadal

CIME Tirant Nou Es Mercadal

CIME Binigaus vell Es Mitjorn Gran

CIME Granada de dalt Es Mitjorn Gran

CIME Algendar nou Ferreries

CIME Alqueria blanca Ferreries

CIME Barbatxí Ferreries

CIME Binialcalà Ferreries

CIME Niniatrum Ferreries

CIME Binideufà Ferreries

CIME Binisaid Ferreries

CIME Lloc de vall Ferreries

CIME Son Gomesset Ferreries

CIME Son Gornès Ferreries

CIME Son Morro Nou Ferreries

CIME Son Telm Ferreries

CIME Rafal Rubí Ferreries

CIME Terra Rotja Ferreries

CIME Tirasec Ferreries

CIME Alcotx Maó

CIME Algarroba Maó



CIME Algendar de s'escola Maó

CIME Algendaret nou Maó

CIME Binialfús Maó

CIME Binicalaf vell – Turonet vell Maó

CIME Binidonaire Maó

CIME Binillautí Maó

CIME Binillubet Maó

CIME Binijamó Maó

CIME Can Rabassoç Maó

CIME Capifort Maó

CIME Milà vell Maó

CIME Mongofre vell Maó

CIME Morellet Maó

CIME Mussuptà de baix Maó

CIME Na Xenxa Maó

CIME Penyes d'Egipte Maó

CIME S'Argussam Maó

CIME Sant Antoni Maó

CIME Santa Catalina Maó

CIME Santa Margarita Maó

CIME Santa Rita Maó

CIME Son Arrosa Maó

CIME Son Costa Maó

CIME Tordonell de dalt Maó

CIME Torelló amagat Maó

CIME Tudurí Sintes Maó

CIME Turonet nou Maó

CIME Vinent Quevedo Maó

CIME Binibeca nou Sant Lluís

CIME Lloc nou Sant Lluís

CIME Sa Torrilla nova Sant Lluís

GOBME Estància Rafal Rubí Alaior

GOBME Hort de Matadones Alaior

GOBME Llumena d'en Sebastià Alaior

GOBME Sant Jaume Alaior

GOBME Turmadèn des Capità Alaior

GOBME Binitord Ciutadella

GOBME Es Tudons Ciutadella

GOBME Parelleta Ciutadella

GOBME Sa Tafona Nova Ciutadella

GOBME Son Olivar de Dalt Ciutadella

GOBME Torralbet, Torralba i Santa Anna Ciutadella

GOBME Es Canaló i Sant Antoni de S'Aranjassa10 Ferreries

10 Finca amb doble acord: un entre el Bisbat de Menorca i Cáritas Diocesana de Menorca; i un altre  
entre Cáritas Diocesana de Menorca i el GOB Menorca. Només s’ha comptabilitzat aquest últim per 



GOBME La Marcona Ferreries

GOBME Santa Creu Es Mercadal

GOBME Algendaret Nou Maó

GOBME Biniai Nou Maó

GOBME Palafanguer de Baix Maó

GOBME Talatí de Dalt Maó

GOBME Binibeca Nou Sant Lluís

GOBME Sa Torrilla Nova Sant Lluís

- Acords de custòdia del territori subscrits a Eivissa

Codi Nom de la finca o espai natural Municipi

GEN Can Toni d'en Jaume Negre Sant Joan de Llabritja

facilitar el tractament de dades, donat que la finalitat de conservació de l’acord es la mateixa.
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