Sol·licitud d’ingrés a la
Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)
Cal enviar aquest document degudament omplert a: info@xct.cat . En cas de no validar el document mitjançant una
signatura digital, també cal enviar el document original a la següent adreça postal:
Xarxa per a Conservació de la Natura (XCN). Carrer Sagrada Família, 7 ( Universitat de Vic). 08500, Vic

Dades de l’organització
Nom de l’organització
Pàgina web
Adreça
Localitat
Codi postal

Telèfon

NIF
Nom i cognoms del
representant legal de
l’organització
Correu electrònic del
representant legal

Declaració Responsable
Jo _________________________________________________________________________ ,
com a representant legal de ______________________________________________________
1.

declaro que :

Tipologia de membres (Escollir-ne una)
- Compleixo amb tots els requisits per ser membre associat establerts a l’article 6.1 dels Estatuts.
- No compleixo amb tots els requisits de l’article 6.1 dels Estatuts, però compleixo amb els
requisits per ser membre col·laborador establerts a l’article 6.2 dels Estatuts.

2.

Accepto les obligacions que imposa la legislació vigent sobre associacions, els Estatuts, el Codi Ètic, el
reglament de règim intern i altres acords adoptats per l’assemblea general de la XCN.

3.

Em comprometo a abonar la quota anual que correspon a l’entitat en el marc del sistema de quotes que
s’acordi a l’assemblea general, així com a complir amb els compromisos financers que es deriven de la
condició de membre de la XCN.

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

Tipologia de quotes
Membres associats
Soci
general

Quota

Entitats sense ànim de
lucre

Membres col·laboradors

Ajuntaments

Administració
regional, Universitats i
Centres de Recerca

Empreses
Pressupost (€/any)

Pressupost (€/any)

Nº habitants

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€

-

Completar només 1 dels 2 camps:
(només Ajuntaments)
Tenint en compte que el municipi al qual represento té un cens de ___________ habitants l’any _______,
ens correspon el tram de quota A* , que correspon a un pagament anual de ___________€.
(resta d’entitats)
Tenint en compte que el pressupost de l’any _____ de l’organització a la qual represento és de
__________________, ens correspon el tram de quota A* , que correspon a un pagament anual de
___________€.
L’entitat vol realitzar el pagament mitjançant la següent opció:
-

Transferència bancària

-

Domiciliació bancària (*)

(*) - En cas que opteu per la domiciliació bancària, heu d’adjuntar a la sol·licitud el document de domiciliació de càrrec (SEPA).

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
Finalitat
Legitimació
Destinataris de les dades

Drets
Informació adicional

Xarxa per a la Conservació de la Natura
Formalitzar la incorporació de l’organització sol·licitant com a nou membre
de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.
Consentiment
El destinatari de les dades referides en el present formulari serà el
responsable que s’indica. Les vostres dades només seran cedides a tercers
en el cas de les entitats financeres, per al cobrament de la quota anual.
Té dret a accedir, rectificar i cancelar les dades, així com exercir qualsevol
dels altres drets previstos a la legislació.
Per a més informació consulteu la política de privacitat i gestió de dades a:
www.xct.cat/ca/politicaprivadesa.

Accepto la política de protecció de dades de caràcter personal de la XCN i l’ús de dades
establert
No accepto la política de protecció de dades de caràcter personal de la XCN ni l’ús de
dades establert

Data i lloc

Signatura

______________________________
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