Marc de col.laboració d'entitats amb Ecologistes en Acció de Catalunya
1. Introducció
Persones jurídiques podran col·laborar amb la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya en qualitat de
benefactores, realitzant aportacions voluntàries de manera periòdica o puntual, conforme establert al apartat
5.2 del Reglament de funcionament intern de la Federació .
Podran ser col.laboradoras les entitats que realitzin la seva activitat económica dins del marc de l’economia
social i solidària, que comparteixin els principis i objectius de la Federació d'Ecologistes en Acció de
Catalunya i que realitzin la seva activitat conforme aquests principis.
2. Criteris ètics, socials i mediambientals que han de complir les entitats per ser col.laboradores d'Ecologistes
en Acció de Catalunya
Empreses i entitats de la economía cooperativa, social i solidària podran ser col.laboradores d'Ecologistes en
Acció de Catalunya quan la seva activitat generi benificis socials i ambientals, més enllà dels econòmics .
Si bé es realitzarà un procés d'analisi i aprovació de cada proposta de col.laboració presentada, les entitats
hauran de complir en general els següents criteris

:

No podran ser col.laboradores entitats amb finalitats polítiques partidistes i/o religioses.
No s'admetran aquelles entitats amb activitats que vulnerin els drets humans i relacionades amb la
destrucció del medi ambient .
No es

permetran

entitats

relacionades

amb

la producció

d'energia nuclear,

la indústria

armamentística, combustibles fósils ni la manipulació genètica.
No s'admetran entitats que hagin estat denunciades per explotació laboral.
S'admetran entitats treballen en l'àmbit de l'economía de proximitat, de relocalització de la producció
i consum, amb materials produits de forma sostenible i no contaminant .
S'admetran entitats que treballin en el desenvolupament i promoció de tècnologies respectuoses amb
el medi ambient (agroecologia, energies renovables, bioconstrucció, gestió residus , salut etc) i
cultural .
No s'admetran entitats que treballin amb productes obtinguts a partir de l'experimentació amb
animals ni relacionats amb la procedència d'espècies protegides o en perill d'extinció.
S'admetran entitats culturals, d'esport i educatives que promoguin les relacions i desenvolupament
humà , social i la relació respetuosa amb el medi ambient.
S'admetran aquelles entitats amb activitats de turisme responsable, respecte, protecció del medi
ambient i salut.

3. Drets i deures de les entitats col.laboradores.
Les entitats col·laboradores tindran els següents drets:
Participar a l’Assemblea General, amb veu i sense vot.
Ser informades de les activitats de la federació.
Es donaran a conèixer a la nostra web entre les entitats col·laboradores d'Ecologistes en Acció de
Catalunya
Comunicar a la seva publicitat que son entitat col·laboradora d'Ecologistes en Acció de Catalunya.
Rebre gratuitament els números de la revista "Ecologista"

I tenen els següents deures:
Satisfer les quotes que puntualment o periòdica assumeixin. Quota mínima 500 euros a l'any .
Informar la forma i manera en que publicitaran que son entitat col·laboradora d'Ecologistes
en Acció de Catalunya.

4. Procediment de col.laboració .
S'establirà una comissió de la federació responsable d'analitzar cada proposta de col.laboració i que
proposarà l'aprovació o denegació final de les candidatures a l'equip coordinador, que obtindran resposta
dins un termini no superior a 1 mes a comptar des de la data de recepció de la sol•licitud.
Per adquirir la condició d'entitat col.laboradora, caldrà signar un conveni de col.laboració per ambdues parts
que podrà rescindir-se de forma unilateral per qualsevol de les parts amb prèvia comunicació de 15 dies, a
partir dels quals quedaran sense efectes els termes de la relació amb obligat compliment per ambdues parts.
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