CODI ÈTIC DEL COL·LECTIU CONSERVACIÓ.CAT
1. Exposició de motius
CONSERVACIÓ.CAT és un col·lectiu de professionals de la conservació de la natura
constituït per persones que treballen per compte propi o vinculats a l'administració pública,
a organismes i entitats ambientals, empreses o centres acadèmics. És un col·lectiu
expert, pluridisciplinar i independent en matèria de conservació del patrimoni natural.
Les persones que formen CONSERVACIÓ.CAT estan compromeses amb la conservació
del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, i volen posar en valor aquests
elements per convertir-los en un dels principals actius del nostre país.
Com a col·lectiu estrictament professional, sense vincles polítics, CONSERVACIÓ.CAT vol
contribuir a millorar les polítiques de conservació de la natura a Catalunya de la següent
manera:
1.1. Aportant al bé comú el coneixement, l'expertesa i l’experiència de cadascun
dels membres del col·lectiu.
1.2. Treballant en xarxa per millorar l'efectivitat i generar posicionaments comuns.
1.3. Actuant de forma complementària a les entitats, les institucions, els centres de
recerca i els organismes que treballen en l’àmbit de la conservació de la
biodiversitat i el patrimoni natural.
1.4. Promovent totes aquelles mesures que facin que el patrimoni natural i la
biodiversitat siguin una prioritat de país i tinguin prevalença davant de les polítiques
sectorials que hi puguin entrar en conflicte.
1.5. Exposant i documentant les necessitats i les oportunitats de la conservació del
patrimoni natural, aportant informació rigorosa i contribuint a un model de
governança més just i efectiu per a la conservació de la natura a Catalunya.
1.6. Aprofitant el moment històric en el que es troba Catalunya formulant propostes
en sentit positiu i constructiu.
Per garantir la coherència entre les contribucions personals i els objectius i interessos
generals del col·lectiu, tots els membres de CONSERVACIÓ.CAT es comprometen a
complir el present Codi Ètic.
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2. Objecte
El Codi Ètic de CONSERVACIÓ.CAT té per objecte establir els principis ètics i les normes
de bones pràctiques que han de seguir tots els membres d'aquest col·lectiu, que recull el
punt 4.

3. Àmbit d'aplicació
Aquest codi ètic és d'aplicació a totes les persones que, mitjançant els procediments que
ha establert la pròpia organització, formen part de CONSERVACIÓ.CAT.

4. Principis, obligacions i responsabilitats envers el col·lectiu
Tots els membres que formen part de CONSERVACIÓ.CAT es comprometen a complir
amb els següents principis, obligacions i responsabilitats:
1. Tractar amb dignitat, respecte i correcció la resta de membres del col·lectiu,
sense prejudicis de raça, cultura, sexe, creences o vincles amb altres
organitzacions.
2. Buscar el consens en la presa de decisions i respectar sempre les decisions que
s'adoptin.
3. Participar, en la mesura del possible, en les trobades periòdiques convocades i
proposades per l'organització.
4. Defensar els interessos del col·lectiu per damunt dels interessos dels membres
individuals, o d'altres organitzacions o entitats a les quals els membres puguin estar
vinculats, sempre i quan es parli en nom del col·lectiu.
5. Afavorir l'entesa i l'actitud propositiva i constructiva en el col·lectiu, i evitar totes
aquelles postures intransigents que tendeixin a generar conflictes i divisions.
6. Totes les persones que formen part de CONSERVACIÓ.CAT ho fan de manera
voluntària i altruista i participen en la consecució dels objectius sense cap tipus
d’ànim lucratiu.
7. Els membres del col·lectiu només utilitzaran l’espai comunicatiu de
CONSERVACIÓ.CAT per qüestions relacionades amb els objectius del col·lectiu.
Així mateix, no es podrà utilitzar públicament el nom de CONSERVACIÓ.CAT per
posicionaments estrictament individuals.
8. La relació dels membres de CONSERVACIÓ.CAT s'estableix en un marc de
sinceritat i confiança, amb el convenciment de col·laborar per un objectiu lliurement
compartit vinculat al bé comú. Aquesta relació es fonamenta en la bona fe, la
honestedat i el respecte. Les bases de funcionament del col·lectiu són les
següents:
a) La igualtat: tothom és igual sense cap tipus de discriminació.
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b) La llibertat d’expressió: tothom te dret a exposar lliurament les seves idees.
c) La sobirania de decisió: les decisions es prenen sempre que sigui possible per
consens, i en cas contrari per majoria.
d) La confidencialitat: la informació que no sigui de domini públic compartida en les
trobades del col·lectiu, o la que es pugui trametre des de la Comissió Gestora
als membres de CONSERVACIÓ.CAT, té caràcter confidencial i no es pot
difondre fora de l'àmbit del col·lectiu. Només se n'exceptua aquella informació
que la Comissió Gestora o els membres reunits en assemblea acordin divulgar.

5. Incompliment del Codi Ètic
En cas d'incompliment d'un o més dels punts de l'apartat anterior, el col·lectiu podrà
valorar, a través de la Comissió Gestora i d'una posterior proposta raonada davant de
l'assemblea del col·lectiu, les mesures que cregui oportunes, fins i tot, si s'escau,
l'expulsió de CONSERVACIÓ.CAT de la persona o persones implicades.
Barcelona, 20 d’octubre de 2015
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