COM
GESTIONAR
LES
INICIATIVES
DE
CUSTÒDIA

VALORACIÓ PRÈVIA DE LES INICIATIVES. L'entitat ha de tenir les eines per decidir quines
iniciatives de custòdia vol desenvolupar per a garantir-ne la seva viabilitat i implicació necessàries
Si la iniciativa és a una zona identificada com a prioritària, en
base a valors patrimonials a conservar i/o gestionar".
Tenir en compte àrees protegides i d'altres organitzacions de
conservació que poden actuar a la zona - possibles sinèrgies.

Si compleix amb uns criteris de sel·lecció, que han
d'estar definits abans i plasmats en un manual.
- Criteris quantificables i aprovats per l'òrgan de govern
- Verificats a una visita de camp
- Recollits en un document justificatiu

Fer una MEMÒRIA del valor de conservació de la finca en la que
recopilar la informació de base i, a partir d'aquí, avaluar la seva
viablilitat en funció dels recursos de què disposa l'entitat

S’ACCEPTA PERÒ NO ÉS VIABLE S’ACCEPTA I ÉS VIABLE
www.ictib.net

Les opcions són:
Passar a formar part d’una borsa de projectes
Traspassar la iniciativa a altres entitats.
Cercar aliances

COMPLIMENT I SEGUIMENT DE L’ACORD

S'ha de planificar de manera que les accions que garanteixen la protecció, millora i/o restauració dels valors de conservació estiguin previstes,
prioritzades i pressupostades. S'han de preveure les diverses eines i
tipus d'acords de custòdia del territori que poden ser emprades.

PROCEDIM AMB L’ACORD DE CUSTÒDIA
L’acord és oral

Obtenir informació detallada
de l’estat de la finca de
forma periòdica; detectar
conflictes a temps.

Certificar el compliment de
l'acord davant les administracions, col·laboradors,
socis i societat en general.

Avaluar si les accions en el
marc de l'acord contribueixen a assolir els objectius.

Validar la iniciativa en el
futur reconeixement
d’incentius fiscals per a la
custòdia.

A tenir en compte: cal preveure el seguiment en la planificació de l’entitat i en el procés de gestació de les iniciatives, ja
que pot representar una despesa significativa per a les entitats en temps i recursos.

De vegades és la única
opció.
La comunicació amb la
propietat ha de ser
transparent i fluida.

L’acord és escrit
És més recomanable.
Cal definir els drets i obligacions d’ambdues parts.
També cal fer una bona elecció de l’opció jurídica.
S’ha de valorar l'eficàcia real de l’acord
S’ha de conèixer el grau de representativitat legal de les parts.
S’ha de preveure el trencament de la negociació.

La custòdia del territori no es
redueix a "fer acords": cada
acord es justifica dins el context d'una iniciativa i en base
a uns objectius.

@IniciativaCTIB

facebook.com/ICTIB

Per ampliar la informació consultar la
“Guia de bones pràctiques per a entitats
de custòdia del territori”, Xarxa de
Custòdia del Territori, desembre de 2018.
Publicada a http://www.xct.vat/mm/file/cdr/Guia_bones_practiques_xct_catala.pdf

