
 

Xarxa per a la Conservació de la Natura 

Amb el suport regular de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya – Universitat de Vic · 

Organitzacions membres de la XCN. 

SISTEMA DE QUOTES   
Aprovat per Assemblea General el febrer del 2019 

 

El nou sistema de quotes aprovat per l’Assemblea del passat 19 de febrer és el següent:  

 

Membres col·laboradors

Entitats sense ànim de 

lucre
Ajuntaments

Administració 

regional, Universitats i 

Centres de Recerca 

Empreses

Pressupost (€/any) Nº habitants Pressupost (€/any) Pressupost (€/any)

A 75 € <25.000€ <1.000 - -

B 200 € 25.000 - 150.000 € 1.000 - 5.000 <100.000 € <100.000 €

C 450 € 150.000 - 500.000€ 5.000 - 20.000 100.000 - 1M€ 100.000 - 500.000€

D 750 € 500.000 - 1,5 € 20.000 – 200.000 1M - 25M € 500.000 - 1,5 €

E 1.500 € 1,5 - 3M€ 200.000 - 500000 25M - 100M € 1,5 - 3M€

F 3.750 € >3M € >500.000 >100M€ -

Membres associats

Soci 

general
Quota

 

 
 
Els estatuts de l’entitat defineixen:  
 
Article 6.1. Poden formar part de la XCN, com a membres associats, les entitats que compleixin amb els requisits 
següents: 
 

a. Tenir personalitat jurídica, pública o privada, i estar legalment constituïdes. 
b. No tenir afany de lucre i/o finalitat de lucre, ni ser sectàries o discriminatòries. 
c. Tenir entre les seves finalitats la conservació del medi ambient i/o la custòdia del territori i/o  el voluntariat 

ambiental. 
d. Tenir una estructura i organització estable que inclogui mecanismes participatius que assegurin el debat 

públic sobre les seves polítiques. 
e. Acceptar els Estatuts i el Reglament de règim intern de la XCN. 
f. Complir amb els requisits establerts a l’article 6.2 dels estatuts. 

 
Article 6.2. També podran formar part de la XCN, com a membres col·laboradors, les persones jurídiques que, malgrat 
no complir alguns dels requisits de l’article 6.1 d’aquests Estatuts, així ho sol·licitin i es comprometin a contribuir amb 
col·laboracions personals o econòmiques al compliment de les finalitats de la XCN.  
Els membres col·laboradors han de complir amb els requisits següents: 
 

a. Respectar els drets humans, els drets de la infància i els tractats i convencions relatius a la lluita contra el 
racisme i la xenofòbia. 

b. Complir amb la normativa vigent en matèria de medi ambient i salut pública. 
c. Complir amb la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social, fiscal i relativa a riscos laborals, 

tant a Espanya com en la resta de països on hi tingui activitat. En cas d’haver comès alguna irregularitat, 
hauran d’haver redreçat la situació de manera satisfactòria.  

d. No tenir com a missió o objectiu principal la producció de productes o serveis que perjudiquin la salut o 
tinguin efectes negatius en la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics. 

e. No estar directament o indirectament relacionades amb la fabricació o el comerç d’armes o de qualsevol 
altre instrument pensat per a actes violents o d’ús militar.  

 
 

 

http://www.xct.cat/mm/file/xct/Transparencia/2019/Nous%20estatuts%20XCN_signats.pdf

