DOCUMENT DE COMPROMÍS ENTRE L’ENTITAT I
EL VOLUNTARI
A la població de Juneda, a ____de _____ de 201_____

REUNITS:
D’una banda En/Na Antoni Mateus Vallverdú com a representant legal de l’Associació
TALMA. Servei i suport a les persones, entitat sense afany de lucre, domiciliada a La
Ctra Torregrossa, km 10,5 de Juneda, inscrita al Registre d'Entitats, Serveis i
Establiments de Serveis Socials a data 16-6-89 i amb el número E-00859 com a titular
de l'Establiment Llar Residència APROMI inscrit al registre amb el núm. S05745.
I de l’altre, na ________ , major d’edat, amb número de D.N.I ___________
domiciliada a ____________(població), __________ (direcció), telèfon: ____________
Amb el present document i d’acord amb el que disposem els articles 17.2 de la Llei
26/1985 de Serveis socials a Catalunya i en especial l’article 2.1 de la Llei 25/1991 de
creació de l’Institut Català del voluntariat, les parts estableixen el següent:

COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT:
1. Que ambdues parts subscriuen el present compromís de col·laboració voluntària que
queda expressament exclòs de la legislació laboral espanyola de conformitat amb el que
disposa l’article 1.3 d. del vigent Estatut dels Treballadors.
2. Na__________, s’ofereix a realitzar, dins el marc i a favor de TALMA,que l’accepta, una
prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics i/o socials, en benefici de tercers i
per la millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les
obligacions principals o privades del voluntari. L’actuació la durà a terme els dies i les
hores pactades amb l’entitat.
3. L’anomenada prestació serà per realitzar exclusivament funcions de suport amb la
finalitat única i exclusiva de que les persones amb dificultats d’integració puguin
desenvolupar el seu temps lliure amb tots els seus drets i deures.

DRETS DEL VOLUNTARI/ÀRIA

1. Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les
seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per
poder exercitar-la convenientment.
2. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari davant de tercers i obtenir certificació
de la seva participació com a suport a les activitats per a les persones adultes amb
dificultats d’integració
3. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i
creences
4. Rebre la formació necessària per a mantenir la qualitat dels seus serveis.
5. Estar coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels
danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
6. Compensació de les despeses que suposi la prestació de Serveis voluntaris.
7. Participació democràtica en les activitats en les que exerciti la seva acció voluntària.
8. Que se li faciliti per part de l’entitat el material i les instal·lacions adequades per les
activitats, el número de participants i l’horari
9. Ésser informat periòdicament sobre els aspectes rellevants de cada participant
10. Respecte dels compromisos adquirits per l’entitat

DEURES DEL VOLUNTARI/ÀRIA
1. Avaluar periòdicament i amb els responsables de l’entitat les seves actuacions com a
voluntari, així com el funcionament global de les activitats que es duguin a terme
2. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ésser oferta per
part del beneficiari o d’altres persones en virtut a la seva actuació voluntària
3. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, donant suport de
manera activa a l’entitat i respectant les normes internes de funcionament.
4. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin
adoptades per l’entitat.

5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les
informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant
respecte dels beneficiaris com de l’entitat.

6. En el cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin
adaptar-se les mesures necessàries per evitat perjudicis greus al servei.
7. En el cas que disposi de carnet de conduir i que l’activitat requereixi d’utilització del
vehicle particular en l’àmbit de la seva participació en les activitats de l’entitat com a
voluntari:
Serà imprescindible que tingui contractada l’assegurança obligatòria de vehicles a
motor segons la legislació actual .
En cas d’accident de circulació serà aquesta exclusivament l’assegurança que
haurà d’afrontar la possible responsabilitat civil o penal derivada de danys
personals o corporals, causats a tercers o als ocupants del vehicle.
En cas de lesions sofertes pel mateix conductor o de danys del vehicle, serà
d’aplicació aquesta mateixa pòlissa quedant l’entitat exempta de qualsevol
responsabilitat

L’ incompliment d’algun dels drets i obligacions de l’article anterior, podrà ser causa
d’extinció del present document de compromís.

Llegits que han estat els anteriors compromisos per ambdues parts en prova de
conformitat amb ells, i de voluntat de obligar-se, les signen amb un sol efecte a la ciutat
de Juneda i data a dalt indicades.

Representant Entitat

Voluntari/ària

