ALIATS
PER LA

BIODIVERSITAT

PROJECTES DE CONSERVACIÓ
RESPONSABLES

Reglament
d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT
Gener 2018

La Plataforma Valenciana de Biodiversitat i Empresa, també coneguda com
ALIATS PER LA BIODIVERSITAT, és un espai comú de comunicació i col•laboració
entre empreses, organitzacions no governamentals, administracions i centres
d’educació i investigació, en el qual compartir i potenciar experiències comunes
en projectes de conservació i millora de la biodiversitat valenciana.
ALIATS PER LA BIODIVERSITAT es desposseeix intencionadament de qualsevol
altre objectiu. Per a evitar costos estructurals i assegurar la seua pervivència,
ALIATS PER LA BIODIVERSITAT no es constitueix com una persona jurídica,
ni executarà projectes ni té personal propi alliberat. Es pretén que els èxits
d’aquesta iniciativa es gesten gràcies als contactes facilitats i potenciats per
ella, però no necessàriament sota la seua supervisió o auspici. En l’època
digital, es vol apostar per una xarxa basada en el contacte voluntari, altruista
i directe.

1. OBJECTIUS

L’objectiu primer d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT és ser un punt de trobada
entre empreses, organitzacions no governamentals, administracions i centres
d’educació i investigació. Per assolir aquest objectiu, els gestors de la plataforma organitzaran trobades semestrals, l’organització de les quals serà responsabilitat del Comitè de Gestió.
També és objectiu d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT reconèixer iniciatives
conjuntes de col•laboració entre empreses i organitzacions no governamentals
per a la conservació de la biodiversitat en la Comunitat Valenciana. El procediment per al reconeixement de les iniciatives (recepció de candidatures, gestió i
comunicació de la resolució o esmenes) és responsabilitat del Comitè de Gestió,
tot i que l’avaluació tècnica i decisió final sobre el reconeixement a una iniciativa
concreta serà responsabilitat del Comitè d’Experts.

2. ADHESIÓ

Amb l’objectiu de crear una estructura oberta, participativa i dinàmica, l’adhesió
a ALIATS PER LA BIODIVERSITAT és gratuïta i oberta a les empreses, organitzacions no governamentals, administracions i centres d’educació i investigació que
tinguen activitat a la Comunitat Valenciana.
L’adhesió es formalitza mitjançant l’enviament de la sol•licitud que es pot
trobar a la web (enllaç) o sol•licitar-la al Comitè de Gestió. El document ratifica
l’interès del sol•licitant a formar part de la plataforma, de participar activament en ella, garanteix la correcta utilització de les dades personals i en el seu
cas les limitacions que els adherits estipulen.
Els membres adherits tenen dret a vot en les decisions d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT (com per exemple, la votació d’un nou Comitè de Gestió, votació de
nous membres del Comitè d’Experts, resolució de conflictes, etc.).
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El Comitè de Gestió estarà format per almenys una organització sense ànim
de lucre i una empresa amb activitat en la Comunitat Valenciana. Té caràcter
voluntari i una duració anual.
El Comitè de Gestió compta entre les seues funcions:
- L’organització d’almenys dos trobades anuals: una trobada de caràcter
temàtic de lliure elecció o centrada en algun sector empresarial concret,
en el qual tractar a fons alguna matèria considerada d’interès per al
desenvolupament de possibles projectes de conservació i també atraure
a nous components de la plataforma.
També organitzarà una segona trobada, de caràcter temàtic si escau, que
també servirà per a donar relleu al següent Comitè de Gestió.
En ambdós casos, les reunions serviran per a atorgar els reconeixements
als projectes presentats a avaluació. A les reunions semestrals es produiran votacions si escau (votació del Comitè de Gestió, candidatures per
al Comitè d’Experts, resolució de conflictes, etc.). Cada entitat adherida
formalment a la Plataforma i present en el moment de la votació disposarà d’un vot. La majoria simple serà considerada vàlida. En cas de no
poder assistir a les reunions es pot delegar el vot amb un document en el
que aparega el segell, signatura i nom oficial de l’entitat que delega i de
la que rep el dret de vot.
- El contacte bidireccional entre els membres del Comitè d’Experts i
les candidatures a projectes que volen ser reconeguts amb el segell
d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT.
- Mantenir el lloc web d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT actiu i actualitzat,
i en el seu cas cobrir les despeses de manteniment i lloguer de l’allotjament i domini.
- Gestió de l’adreça electrònica info@aliatsperlabiodiversitat.org.
- Comunicar les convocatòries de la Plataforma a través de la base de
dades de contactes i la llista de distribució, o altres convocatòries d’interès.
- Redactar i enviar les actes de les reunions.
- El desenvolupament o esmena del present reglament, si escau.
- La resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir de la interpretació
del present reglament.
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Les candidatures al Comitè de Gestió seran voluntàries, en cas d’haver-hi vàries, es procedirà a la seua votació. Els candidats hauran de
presentar la seua sol•licitud al Comitè de Gestió precedent almenys un
mes abans de la votació del nou Comitè. La votació i recanvi del Comitè
de Gestió es farà aprofitant una de les trobades semestrals. El Comité
de Gestió estarà format entre dos i cinc entitats.

4. RECONEIXEMENT
DE PROJECTES

Amb la finalitat de compartir i potenciar experiències comunes en projectes de
conservació i millora de la biodiversitat valenciana, ALIATS PER LA BIODIVERSITAT reconeix aquelles experiències de conservació de la biodiversitat coparticipades per entitats sense ànim de lucre i empreses amb un segell. El segell
d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT és atorgat amb l’aprovació del Comitè d’Experts, que garanteix una avaluació transparent, objectiva i rigorosa del projecte.
ALIATS PER LA BIODIVERSITAT no reconeix entitats, sinó iniciatives concretes.
Els projectes candidats al reconeixement han de complir les següents condicions:
- Les iniciatives o projectes han d’estar dirigits a la millora de la biodiversitat i a la potenciació de la conservació de les espècies i espais, especialment d’aquells amenaçats.
- Els projectes han d’estar ja finalitzats i/o comptar amb indicadors mesurables que permetan demostrar amb resultats concrets la contribució
a la conservació de les espècies i espais amb els quals es treballa.
- L’execució del projecte ha de comptar amb la col•laboració, com a
mínim, d’una empresa i d’una organització no governamental. Les organitzacions sense ànim de lucre lligades a empreses (sorgides dins de
la mateixa corporació) no podran presentar projectes conjunts, ja que
l’esperit de la Plataforma és reconèixer i promoure aliances entre actors
socials diferents.
- Els projectes evaluats per la plataforma ALIATS PER LA BIODIVERSITAT
han de complir necessàriament amb la legislació vigent.
Els responsables dels projectes hauran de comunicar la seua candidatura al
Comitè de Gestió i hauran d’omplir el full de candidatura disponible a la web
(enllaç) d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT. El formulari de candidatura presentat
serà enviat almenys a tres membres del Comitè d’Experts per a procedir a la
seua avaluació. La selecció dels membres del Comitè d’Experts als quals se’ls
envia la candidatura pertoca al Comitè de Gestió i es farà en funció del tipus de
projecte i de la seua experiència en la matèria.
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Els projectes candidats, una vegada avaluats, seran classificats en “aptes” o
“no aptes” atenent als criteris anteriors i/o a altres valoracions dels experts. En
el cas de ser “no aptes”, el Comitè d’Experts detallarà les raons per les quals
el projecte ha estat classificat així, i els responsables dels projectes podran
presentar informació complementària per a millorar la seua avaluació. La comunicació entre el Comitè d’Experts i els candidats sempre es farà a través del
Comitè de Gestió.
En cas de resultar “apte”, el Comitè de Gestió atorgarà el segell d’ALIATS PER
LA BIODIVERSITAT i es farà públic en una de les reunions semestrals organitzades, a més de publicar-se al lloc web d’Aliats.

5. COMITÈ D’EXPERTS

El Comitè d’Experts garanteix l’objectivitat, transparència i imparcialitat en el
reconeixement d’experiències de conservació de la biodiversitat i a les quals
se’ls atorga el segell d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT. Està composat per persones de reconeguda trajectòria conservacionista, tècnica i científica, en l’àmbit
territorial valencià. Els membres que composen aquest òrgan consultiu formen
part del mateix en representació personal i individual, independentment del
càrrec professional o col∙laboratiu que exercisquen en l’actualitat i de l’entitat
per a la que ho facen. Pertanyen el Comitè de manera voluntària, sense límit de
temps i amb la majoria dels vots dels membres adherits a la Plataforma.
La seua funció és:
- Avaluar els projectes candidats i emetre una decisió per a considerar-los “aptes” o “no aptes”.
- En cas de ser “no aptes”, justificar la seua decisió per a ser comunicada
als candidats.
- Reconèixer davant del Comitè de Gestió l’absència d’algun conflicte
d’interès en l’avaluació dels projectes.
Els adherits d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT poden presentar experts candidats al Comitè d’Experts, que hauran d’estar votats i aprovats per la majoria
simple dels membres.

6. ÚS DEL SEGELL, IMATGE I
COMUNICACIÓ A TERCERS

ALIATS PER LA BIODIVERSITAT gestiona dos imatges corporatives, una lligada a
la Plataforma i una altra lligada als projectes reconeguts amb el segell. Les dos
imatges es troben a l’annex 1 del present reglament.
L’ús que les entitats adherides poden fer dels logotips ha d’estar subjecte a la
major honestedat i bon comportament ètic. Per tant:

4
Versió 1.0 del 19/01/2018

ALIATS
PER LA

BIODIVERSITAT

PROJECTES DE CONSERVACIÓ
RESPONSABLES

Reglament d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT · Gener 2018

- Les entitats només utilitzaran el logotip de la Plataforma ALIATS PER
LA BIODIVERSITAT per a comunicar la seua adhesió, promoure la Plataforma i fomentar l’adhesió de tercers. Les entitats adherides no faran ús
de la imatge d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT per a promoure o avalar
iniciatives no relacionades amb l’objectiu de la Plataforma.
- Només el Comité de Gestió podrà fer declaracions i parlar en nom
d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT a mitjans comunicacions, xarcies socials, etc. Els membres podran utilitzar el logotip i imatge de la plataforma tal i com es comenta a l’apartat anterior, però no podran fer declaracions en nom d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT.
- ALIATS PER LA BIODIVERSITAT mostrarà en certs materials (cartes,
web, etc.) els logotips de les entitats adherides, amb la finalitat de
mostrar obertament les entitats que recolzen la iniciativa. Ho farà amb
permís de les entitats (formulari d’adhesió) i, si escau, previ a cada nou
ús, es consultarà a les entitats. Cal recordar que la imatge/logotip de les
entitats és d’ús privatiu i cap de les entitats adherides podrà fer ús dels
logotips d’altres entitats adherides.
- Com a principi de precaució, es recomana als membres de la Plataforma la comunicació al Comitè de Gestió de l’ús de la imatge d’ALIATS PER
LA BIODIVERSITAT abans de fer-ho.
- Cal recordar que el segell atorgat als projectes només avala el projecte
en si, i en el seu ús no es farà extensiu directa o indirectament a altres
projectes o a les organitzacions sol•licitants.

7. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Davant de qualsevol conflicte sorgit per la interpretació del present reglament
o el funcionament de la Plataforma, els seus membres debatran les solucions
en les reunions semestrals i les resoldran mitjançant votacions i majories.

8. APLICACIÓ DE LA
NORMATIVA DE DRETS

ALIATS PER LA BIODIVERSITAT, en les seues comunicacions electròniques amb
els seus adherits, es compromet a complir amb les disposcions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre i revisió de 6 de març de 2011) i la Llei de Serveis de la Societat de
la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol).
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Imatge corporativa d’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT i segell de reconeiximent
de projectes.
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Segell de reconeiximent de projectes

