SISTEMA DE QUOTES ORDINÀRIES DE MEMBRE DE LA XARXA DE CUSTÒDIA DEL
TERRITORI
(Modificat en Assemblea de membres de 20 d’abril de 2006, a partir del sistema de quotes
aprovat a l’Assemblea Constitutiva de la Xarxa de Custòdia del Territori de 6 de març de
2003)
INDICACIONS PRÈVIES
• Actualment, i fins a altra decisió de l’assemblea de membres, les quotes que s’indiquen
a continuació són recomanades. Podeu optar per la quota que us sigui més adequada en
funció de les vostres possibilitats, fins i tot podeu fer-vos una quota “a mida”, entremig
dels imports indicats. Tanmateix, pel bon funcionament i la qualitat de serveis a tots els
membres de la Xarxa, es convenient que accediu a la quota recomanada pel vostre
perfil de membre, o si més no que opteu per una quota intermèdia “a mida”.
• Noteu que les persones jurídiques que tinguin alguna persona remunerada,
encara que sigui a temps parcial, heu d’optar necessàriament per una quota mínima de
150 € anuals.
• Opcionalment el pagament de les quotes anuals es podrà realitzar en dos
terminis del 50% cadascun (gener i juliol). Durant el primer any, la persona que es faci
membre durant el primer semestre de l’any haurà d’abonar la quota íntegra; si es fa
membre durant el segon semestre de l’any podrà optar per abonar el 50% de la quota.
• L’accés als serveis de la XCT serà el mateix per totes les categories de
membres. La Xarxa ofereix un seguit de serveis bàsics de difusió gratuïts i diferents
nivells d’accés als serveis per als membres: gratuïts, amb descompte, a cost reduït, etc.
Vegeu fulletons de serveis de la xct.
QUOTES ANUALS DE MEMBRE DE LA XCT

 Membre de categoria D: 600 €
Quota recomanada per a: Entitats de custòdia (associacions, fundacions, o entitats
públiques) amb pressupost mig-alt (fins a 500.000 €/any) i/o 6-10 persones remunerades,
i/o 1.000-5.000 Ha en acords de custòdia. Diputacions petites (<1.000.000 habitants),
Consells insulars grans, municipis entre 20.000 i 100.000 habitants, empreses de serveis
per a la custòdia o entitats públiques i privades amb menys de 50 treballadors.
 Membre de categoria E: 1200 €
Quota recomanada per a: Entitats de custòdia (associacions, fundacions, o entitats
públiques) amb pressupost alt (fins a 1.200.000 €/any) i/o 11-20 persones remunerades,
i/o 5.000-10.000 Ha en acords de custòdia. Diputacions grans, Comunitats autònomes
petites, municipis de més de 100.000 habitants, empreses de serveis per a la custòdia o
entitats públiques i privades amb més de 50 treballadors.
 Membre de categoria F: 3000 €
Quota recomanada per a: Entitats de custòdia (associacions, fundacions, o entitats
públiques) amb pressupost molt alt (superior a 1.200.000 €/any) i/o més de 20 persones
remunerades, i/o més de 10.000 Ha en acords de custòdia. Comunitats autònomes grans i
Governs estatals.
• Patrocinador permanent: quota lliure a partir de 1200 €
Quota recomanada per a: persones, empreses públiques o privades interessades en
patrocinar la Xarxa, amb possibilitat d’utilitzar la seva imatge pública). D’acord amb els
estatuts no són membres de ple dret de la Xarxa, si no patrocinadors
Relació de les quotes anuals amb les categories de vot als estatuts
Categoria de membre

 Membre de categoria A: 60 €
Quota recomanada per a: persones físiques.
Altres observacions: Les persones jurídiques que no tinguin cap persona remunerada
treballant-hi poden accedir a aquesta quota durant un any, però han de passar a membre
bàsic l’any següent.
 Membre de categoria B: 150 €
Quota recomanada per a: Entitats de custòdia (associacions, fundacions, o entitats
públiques) petites amb baix pressupost (<25.000 €/any) i/o que tinguin de 0 a 1 persona
remunerada, i/o menys de 100 Ha en acords de custòdia. ONGs que no actuïn com a
entitat de custòdia i no vulguin optar a quotes superiors.. Municipis de menys de 10.000
habitants, empreses de serveis per a la custòdia o altres entitats públiques o privades amb
menys de 5 treballadors.
Altres observacions: Quota mínima per persones jurídiques.
• Membre de categoria C: 300 €
Quota recomanada per a: Entitats de custòdia (associacions, fundacions, o entitats
públiques) amb pressupost mig (fins a 100.000 €/any) i/o 2-5 persones remunerades, i/o
100-1000 Ha en acords de custòdia. Consells comarcals, Consells insulars petits, municipis
entre 10.000 i 20.000 habitants, empreses de serveis per a la custòdia o entitats
públiques i privades amb menys de 20 treballadors.
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A
B
C
D
E
F

Vots segons punt
19.1.A dels estatuts
8
12
17
24
35
55

Rang d’aportació
econòmica (Euros)
Fins a 149
De 150 a 299
De 300 a 499
De 600 a 1199
De 1200 a 2999
3000 o superior

Quadre resum de relació entre dimensió de les organitzacions i categoria de membre
Cat.

A
B
C
D
E
F

Entitats de Custòdia

Municipis i
Ajuntaments

Empreses de
serveis
i altres entitats

Pressupost
€/any

Persones
Hectàrees amb
Habitants
remunerades acord de custòdia
Persones físiques

Persones
remunerades

<25.000
<100.000
<500.000
<1.200.000
>1.200.000

0-1
2-5
6-10
11-20
>20

<5
<20
<50
>50

<100ha
100ha-1.000ha
1.000ha-5.000ha
5.000ha-10.000ha
>10.000ha

<10.000
10.000-20.000
20.000-100.000
>100.000
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