PROPOSTA DE N0U SISTEMA DE QUOTES
XCT – XVAC
Juliol del 2018

1. Sistema actual de quotes
1.1. Sistema actual de quotes de la XCT
El sistema actual de quotes de la XCT estableix diverses categories
segons la dimensió de les organitzacions.
- Categoria A – 60 €
- Categoria B – 150 €
- Categoria C – 300 €
- Categoria D – 600 €
- Categoria E – 1200 €
- Categoria F – 3000 €
Per establir quin import ha de pagar cada organització, es distingeixen 3 tipus de categoria
d’organitzacions:
- Entitats de custòdia. Poden definir la seva categoria (i, per tant, el seu import a
pagar), segons quin sigui el seu pressupost anual, segons en nº de persones
remunerades o bé segons el nº d’hectàrees amb acord de custòdia.
- Municipis i ajuntaments. Defineixen la seva categoria segons el nº d’habitants.
- Empreses de serveis i altres organitzacions. Defineixen la seva categoria segons el nº
de persones remunerades.

Taula 1. Sistema actual de quotes de la XCT

En aquest sistema tots els membres tenen el mateix accés als serveis de la XCT,
independentment de la seva categoria.

1.2. Sistema actual de quotes de la XVAC
La XVAC estableix una quota anual de 20€ a cada soci.
No obstant, fa anys que no s’ha cobrat.

2. Proposta de nou sistema de quotes XCT -XVAC
Es proposa un nou sistema de quotes, on es modifica la nomenclatura de les categories i el
valor de les quotes a pagar.
Per als membres de la XCT, el principal canvi de quotes és que s’incrementa en un 25% aprox.
el valor econòmic de les categories, basat en el fet que els valors del sistema de quotes no
s’han revisat mai des de la seva implementació i que l’IPC ha augmentat un 30% des del 2003.
Per als membres de la XVAC, aquest nou sistema de quotes els permetrà a accedir a una sèrie
de serveis que fins ara no oferia la XVAC.
En aquest sistema tots els socis tindran el mateix accés als serveis de la nova entitat,
independentment de la quota que paguin. D’aquesta manera s’evita discriminar, per raons de
dimensió, l’accés a determinats serveis, facilitant que organitzacions petites que no poden
pagar una quota elevada tinguin igualtat d’oportunitats.

Taula 2. Proposta de sistema de quotes de la nova entitat XCT-XVAC

Cal destacar que es crea la figura de soci patrocinador. Els socis patrocinadors són socis que
realitzen aportacions remarcables a l’entitat. Rebran contraprestacions basades en el
reconeixement públic del suport rebut i en la presència de la seva imatge en la difusió i
comunicació que realitza l’entitat. Les contribucions poden ser directament en forma
d’aportació econòmica o bé en espècies.

3. Proposta de nou sistema de vots XCT-XVAC
3.1. Funcionament del nou sistema de vots
El sistema de vots actual de la XVAC estableix que cada organització membre té dret a 1 vot.
El sistema de vots actual de la XCT va en funció de la quota que paga cada entitat. A més,
afegeix 5 vots extres a aquelles organitzacions que tenen acords de custòdia firmats.
- Categoria A, 8 vots
- Categoria B, 12 vots
- Categoria C, 17 vots
- Categoria D, 24 vots
- Categoria E, 35 vots
- Categoria F, 55 vots
Tenint en compte que el sistema de la XCT dóna més vots a aquelles organitzacions que
paguen més, es proposa prescindir d’aquest sistema de vots i implementar el sistema de vots
de la XVAC:
Cada organització membre té dret a 1 vot, independentment de la quota que pagui
(1 organització, 1 vot)

3.2. Drets i restriccions dels membres associats
A fi de garantir el compliment de la missió de la nova entitat, es proposen les següents
restriccions en el sistema de vots (que quedarien recollides als estatuts de la nova entitat):
•

Les empreses i els socis patrocinadors no tindran dret a votar a l’assemblea ni podran
ser elegits per a càrrecs directius. Se’ls considerarà socis simpatitzants.
Es proposa aquesta mesura per evitar que les empreses i patrocinadors membres de
l’entitat puguin imposar els seus interessos mercantilistes en els acords de junta
d’assemblea general.

•

Les administracions públiques (administracions generals, diputacions, administracions
locals i consells comarcals) tindran dret a vot (1 administració pública, 1 vot). No
obstant, el conjunt dels vots de les administracions públiques mai podrà superar el
49% del total dels vots de l’assemblea. Quan en el resultat de la votació, el conjunt
dels vots de les administracions públiques tingui un valor superior al 49%, aquest serà
ponderat i reduït fins tenir una representació màxima del 49%.
Es proposa aquesta mesura a fi de garantir que les entitats públiques no tinguin
majoria en les decisions de la nova entitat.

A tenir en compte: per llei una entitat de 2n nivell no pot tenir persones físiques entre els
seus associats. Per tant, les persones físiques que vulguin donar suport a la nova entitat

podran fer-ho a través de donatius i, si ho creueu oportú, se’ls podrà mencionar a la nova web
de l’entitat com a persones simpatitzants.

