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COMPROMÍS ENTRE EL BANC DELS ALIMENTS
DE BARCELONA I EL VOLUNTARIAT
MANIFESTEN
La persona voluntària subscriurà el compromís d’incorporació per a realitzar activitats de Voluntariat a l’ entitat
FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS de conformitat amb allò que estableix la legislació vigent i especialment
a la Llei 25/2015 del 30 de Juliol del voluntariat i del foment de l’associacionisme, aprovada per el Parlament de
Catalunya, estableixen els següents:

ACORDS

I

La persona voluntària coneix i accepta el caràcter voluntari i altruista de l’Entitat i desenvoluparà les seves funcions
de forma lliure, gratuïta i responsable.

II

Constitueix l’objecte d’aquest document l’establiment de les condicions en base a les quals s’ha de desenvolupar el
compromís de Voluntariat, en les tasques i funcions que ambdues parts determinin.

III

La durada d’aquest compromís s’estableix a partir del dia d’inici de l’activitat i fins el dia en què, la persona voluntària
a petició pròpia comuniqui la seva renúncia, o bé que sigui la pròpia Entitat que decideixi la seva baixa, si bé sempre
d’acord amb els seus Estatuts i la seva pròpia normativa interna. En cas de renuncia per part de la persona voluntària
haurà de notificar-ho a l’Entitat amb la suficient antelació o bé continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les
mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

IV

La persona voluntària realitzarà els serveis de voluntariat en l´horari acordat i de forma coherent amb els principis i
la normativa de l’ Entitat.

V

L a persona voluntària, si s’escau, rebrà de l’ Entitat el rescabalament per les despeses directes que suposi la prestació
del seu compromís de Voluntariat.

VI

La realització d’aquest compromís de voluntariat no suposa l’assumpció per les parts, d’obligacions més enllà de les
estrictament establertes en aquest document i, en cap cas, no implicarà l’existència de relació laboral entre l’ Entitat
i la persona voluntària .

VII

La persona voluntària es compromet a mantenir sempre la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir
dels beneficiaris, voluntaris, donants, institucions i entitats col•laboradores, conegudes en el marc de la seva tasca,
així com a respectar les normes de Higiene, Seguretat i Control dels Aliments, així com la Normativa de Prevenció de
Riscos de l’Entitat.

VIII

La persona voluntària, si ho demana, tindrà dret, un cop finalitzat el temps acordat, a un certificat acreditatiu de la
tasca desenvolupada

IX

L’ Entitat té contractada una pòlissa d’assegurances mitjançant la qual la persona voluntària està coberta dels riscos
derivats de l’ activitat que du a terme i dels danys que involuntàriament pugui causar a tercers per raó de la seva
activitat, amb els límits establerts a la citada pòlissa.

X

La persona voluntària es compromet a participar en propostes de formació i orientació que se li proposin , així com
a assistir a les reunions de coordinació i seguiment que se li proposin i siguin considerades necessàries per l’Entitat.

XI

La persona voluntària respectarà i cuidarà tots els recursos materials (aliments i d’altres) que es gestionen des de la
Fundació, i/o es puguin trobar dins les instal•lacions. La normativa del Banc dels Aliments, no autoritza el consum/
utilització d’aliments a cap persona directament relacionada amb la gestió del Banc (Voluntaris, Col·laboradors,
empleats) . Queden fora d’aquesta normativa els col•laboradors que són al mateix temps beneficiaris d’Entitats
receptores del Banc , segons acord previ entre el Banc dels Aliments i la citada Entitat.

XII

L ’Entitat assumeix el compromís de facilitar a totes les persones voluntàries que puguin organitzar-se com considerin
convenient per tal de conciliar la vida familiar i les tasques de voluntariat que porten a terme, tot i considerant que es
el propi voluntari qui decideix de col•laborar de forma totalment lliure, gratuïta i responsable.

Entitat inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 324,
i membre de la Federación Española de Bancos de Alimentos
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XIII

L’Entitat està formalment compromesa a que totes les persones voluntàries tenen que esser tractats amb respecte
i sense cap tipus de discriminació per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o
circumstancia personal o social.

XIV

La persona voluntària rep una copia dels seus compromisos de confidencialitat, de l’ús de la pròpia imatge això com
de la de protecció de dades personals, també s’informa al voluntari que té a la seva disposició el Pla de Voluntariat
de l’entitat, el qual se li facilitarà si u desitja.

Entitat inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 324,
i membre de la Federación Española de Bancos de Alimentos

