
Els beneficis de la 
col·laboració entre empreses 

i entitats de conservació

Responsabilitat Social Empresarial i Custòdia del Territori
UNA ALIANÇA PEL TERRITORI

Per què la CT en empreses?
Perquè les empreses són els principals agents que utilitzen el 
territori i els seus recursos. 
Perquè el bon ús del territori i de la seva biodiversitat es presenta 
com un àmbit innovador dintre dels models de gestió empresarial.
Perquè tot suma a l’hora d’invertir en preservar el patrimoni 
natural i cultural.
Perquè la CT es pot convertir en una important font de sinergies 
entre empreses, administracions públiques i organitzacions 
mediambientals.

Win-Win-Win 

Beneficis potencials de les EMPRESES
que s'impliquen en iniciatives de custòdia

Augmenten el valor afegit dels seus productes i/o ser-
veis i es diferencien de la resta del mercat.

Milloren el model de negoci, augmentant l'eficiència en 
les seves accions relacionades amb el medi natural.

Adquireixen prestigi i reconeixement social, com-
plint els objectius de la seva estratègia RSE.

Aconsegueixen enfortir les relacions i generar més 
motivació entre el seu personal, per estar contribuint 
a una fi ambiental.

Obren noves oportunitats d’inversió social innovado-
ra en el seu negoci.

Activen sinergies que poden resultar molt beneficioses 
per a una gestió sostenible de terrenys en propietat.

Beneficis potencials de les entitats de 
CUSTÒDIA que col·laboren amb empreses 

Obtenen major èxit en la consecució dels seus 
objectius de conservació.

Obren noves línies de treball sobre les quals 
actuar i noves oportunitats de generar impac-
tes positius al territori.

Obtenen major projecció i visibilitat de les 
seves accions al territori.

Aconsegueixen accedir a noves fonts de 
finançament i suport per les seves iniciatives.

Adquireixen més legitimitat i experiència en 
la seva tasca, afavorint noves aliances.

S’obren a nous sectors poblacionals i augmen-
ten la seva base social.

Tots els projectes empresarials que tinguin interès per participar 
en la vida pública i aportar valor social, poden fer RSE a través 
d'iniciatives de CT: des dels més grans als més petits i familiars.

La CT és un instrument més per a la conservació de la 
natura, a disposició de les empreses per a col·laborar 

en el marc de les seves estratègies de RSE.

Contribueixen a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, els quals 
persegueixen la igualtat entre les persones, la protecció del planeta i la prosperitat equitativa de les nacions.

Com veieu, tothom es beneficia: les empreses, les entitats, la societat i la naturalesa. 

Quines EMPRESES poden sumar-se?

Si ets empresa a Balears i t'interessa el tema, pots contactar amb la Iniciativa de Custòdia 
del Territori de les Illes Balears, una entitat que fa xarxa per a la cura del territori a l'arxipèlag.

www.ictib.net

Una oportunitat per a la conservació
La CT és un conjunt d'estratègies que pretenen implicar propietaris i usuaris 
d'un territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, 
culturals i paisatgístics, promovent acords i mecanismes de col·laboració 
entre propietaris, entitats de custòdia (ONG, associacions, etc.) i altres 
agents públics i privats.
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