
 

 
Xarxa per a la Conservació de la Natura 

Amb el suport regular de: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya - Universitat 
de Vic -  Organitzacions membres de la XCN 

 

Fitxa d’informació general de l’organització que sol·licita la 
incorporació com a membre a la Xarxa per a la Conservació de 

la Natura (XCN) 
 
La informació d’aquest formulari és a títol informatiu, a fi que la junta de la XCN pugui valorar la incorporació de 

l’organització com a nou membre. En cap cas seran cedides a tercers.  

 
Ompliu aquesta fitxa i presenteu-la juntament amb el formulari de sol·licitud de membre a info@xcn.cat. La 

presentació dels dos documents és imprescindible per tramitar l’alta. 

 

Nom de l’organització:  

Tipus d’organització (fundació, ajuntament, associació, etc.):     

Àmbit d’actuació:     Internacional     Estatal   Autonòmic    Comarcal     Local 

1. Organització interna (omplir 1.1 o 1.2, segons s’escaigui.): 
 1.1. Entitats (fundació, associació, centre de recerca, etc.): 

L’organització disposa de _________socis/es (nº) 
 _________voluntaris/es (nº) 
 
L’organització té el següent equip tècnic 

 
_________ persones contractades a jornada complerta (nº) 

 _________ persones contractades a jornada parcial (nº) 
                                  

D’aquest equip tècnic 
 
_________% són dones 

 _________ % són homes 
 
La Junta Directiva està formada per 

 
_________ persones (nº) 

                                  
D’aquestes persones 

 
_________ % són dones 

 _________ % són homes 
 
Pressupost anual de l’entitat 

 
___________  € a l’any_________ 

                     % de finançament públic del    
pressupost anual  

__________ % del pressupost prové de fons públics 

1.2. Ajuntaments: 

El municipi disposa de 
 

_________habitants (nº) 

 
L’àrea o regidoria amb competències de Medi 
Ambient és 
 

 
______________________________________________ 

 
El Ple Municipal està format per 

 
_________ persones (nº) 

                                  
D’aquestes persones 

 
_________ % són dones 

 _________ % són homes 
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Pressupost anual de l’Ajuntament ____________________ €  a l’any _________ 
% del pressupost destinat a 
l’àrea de Medi Ambient és 

__________ % del pressupost anual es va destinar a l’àrea 
de Medi Ambient a l’any ___________ 

 

2. Finalitats i activitats de l’entitat. Referències 

Principals objectius fundacionals de l’organització (missió) (només per entitats) 

 

 

 

 

 

 

 

Indiqueu 2 o més entitats que ja siguin membres de la XCN, amb qui col·laboreu o heu col·laborat. Podeu 

consultar les entitats que són membres de la XCN a la nostra web o bé en un llistat en PDF:  

 

 

 

Motius pels que sol·licita esdevenir membre de la XCN 

 

 

 

 

 

Principals línies de 
treball de 
l’organització 
relacionades amb la 
conservació de la 
natura i el 
voluntariat (només 
per entitats) 

 Adquirir finques amb valor  natural   Gestionar indrets de valor natural 

 Establir contractes de custòdia del territori  Organitzar activitats d’educació i 
sensibilització ambiental 

 Realitzar estudis per identificar les zones o 
elements de major valor natural 

 Organitzar activitats de voluntariat 
ambiental  

 Promoure programes permanents de 
voluntariat ambiental 

 Assessorar propietaris de finques i 
ajuntaments 

 Fer campanyes de denúncia   Promoure l’activitat econòmica sostenible 

 Altres  

 
 

https://xcn.cat/qui-som/socis/membres/
https://xcn.cat/wp-content/uploads/llistat-membres-XCN.pdf
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Comentaris i observacions 

 

 
 

Podeu adjuntar fulletons o altres documents que considereu oportuns. 
 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 
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