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Guia d'entitats
La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que
les entitats han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre.

Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura
Tornar
Associació
27665
4/6/2003
Carrer Sagrada Família -Universitat de Vic, 7
Vic
08500
Osona
Article 3. 3.1. La XCN es proposa les finalitats següents: a.
Impulsar i fomentar l'ús de la custòdia del territori i la
conservació privada com a estratègies de conservació de la
natura. b. Impulsar i fomentar el voluntariat ambiental i la
participació ciutadana. c. Promoure la millora i el
desenvolupament del marc legal, fiscal, econòmic i social per
al desenvolupament i enfortiment dels membres de
l'associació i les seves activitats. d. Promoure mecanismes de
finançament adequats a les necessitats dels membres de
l'associació. e. Promoure les activitats, productes i serveis
dels membres de l'associació. f. Promoure l'excel·lència de
les organitzacions membres en la gestió, la qualitat dels seus
serveis, la utilització de noves tecnologies, la transparència i
la comunicació. g. Facilitar la formació i capacitació bàsica
per a professionals i voluntaris de la conservació de la
natura. h. Desenvolupar l'ús de la custòdia del territori i
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voluntariat ambiental a través de projectes pilot dels
membres de l'associació i de projectes de recerca aplicada
per a la conservació. i. Establir i millorar els mecanismes
actuals de relació de les entitats del tercer sector ambiental
membres de l'associació amb el Govern de la Generalitat i la
resta d'Administracions Públiques, així com esdevenir el seu
interlocutor en els àmbits que els afecten com a sector. j.
Fomentar la responsabilitat social de les empreses i establir
relacions de cooperació amb el món privat mercantil i amb
altres organitzacions de l'economia social i solidària. k.
Promoure la col·laboració amb universitats, centres de
recerca, mitjans de comunicació i altres entitats. l. Promoure
la participació en xarxes de conservació de la natura a la
Unió Europea i a nivell internacional. m. Incidir en el
desenvolupament de polítiques públiques que tenen un
impacte en la conservació de la natura i que puguin
contribuir a la millora de les organitzacions del sector. n.
Acompanyar i assessorar els membres de l'associació
Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge
ECOLOGIA, NATURALESA I MEDI AMBIENT|FOMENT
D'ACTIVITATS|UTILITAT PUBLICA ESTATAL
938866135
www.custodiaterritori.org

Comptes anuals
2018
Altres dades
Personal assalariat

0€

Personal voluntari no
remunerat

0€

Número de centres que
gestiona

0€

Ingressos per subvencions de
la Generalitat

0€

Altres ingressos per
subvencions públiques

0€

Ingressos per donatius privats

0€
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0€

2017
Altres dades
Personal assalariat

0€

Personal voluntari no
remunerat

0€

Número de centres que
gestiona

0€

Ingressos per subvencions de
la Generalitat

0€

Altres ingressos per
subvencions públiques

0€

Ingressos per donatius privats

0€

Import de les inversions
realitzades

0€

2016
Altres dades
Personal assalariat

0€

Personal voluntari no
remunerat

0€

Número de centres que
gestiona

0€

Ingressos per subvencions de
la Generalitat

0€

Altres ingressos per
subvencions públiques

0€

Ingressos per donatius privats

0€

Import de les inversions
realitzades

0€

2015
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Altres dades
Personal assalariat

0€

Personal voluntari no
remunerat

0€

Número de centres que
gestiona

0€

Ingressos per subvencions de
la Generalitat

0€

Altres ingressos per
subvencions públiques

0€

Ingressos per donatius privats

0€

Import de les inversions
realitzades

0€

2014
Altres dades
Personal assalariat

0€

Personal voluntari no
remunerat

0€

Número de centres que
gestiona

0€

Ingressos per subvencions de
la Generalitat

0€

Altres ingressos per
subvencions públiques

0€

Ingressos per donatius privats

0€

Import de les inversions
realitzades

0€

Òrgans de govern
Fundació Emys
Consorci del Lluçanès
Sociedad Española de Ornitología/SEO BirdLife
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Grup de Natura Freixe

Avís legal: D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la
reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i
que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui
amb una llicència específica.
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