
Barcelona, a __ de __________ de ____ 

 

 

D’una banda, En/Na _________________, amb DNI número _________________, 
actuant com a president de l’entitat ____________________ (en endavant l’ENTITAT), 
amb CIF número _________ i domicili a ______________, Cl. _____________;  i 
enregistrada amb el núm. ___________ en el Registre  corresponent (d’associacions, de 
fundacions). 
 

D’altra part, En/Na ________________ (en endavant, el VOLUNTARI), amb DNI número 
____________, major d’edat (si fos menor d’edat o sotmès a tutela, han de figurar 
també els pares o tutor i el seu consentiment), amb el DNI núm. ________________, i 
domiciliat a _____________________________________. 
 
EXPOSEN 
 
Que l’ENTITAT tal i com queda palès en els seus Estatuts socials té per objecte 
_________________________________________________________________. 
 
Que ambdues parts subscriuen el present compromís de col·laboració voluntària amb el 
present document, i d’acord amb el contingut de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del 
voluntariat i de foment de l’associacionisme i en relació amb el que estableix  l’article 
1.3.d del vigent Estatut dels Treballadors, i altres disposicions concordants,  estableixen 
el següent 
 
 
COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT 
 
 
PRIMER.- Que és desig d’ambdues parts signar el present compromís de voluntariat, 
sent vigent a partir del dia __ de _______ de 201_ i fins al final de la present temporada, 
amb data aproximada de __ de ________ de _____. 
 
 
SEGON.- Que el voluntari coneix els objectius i directrius de l’entitat i està d’acord amb 
ells i amb els mitjans utilitzats per dur-los a terme. 
 
 
TERCER.- Que coneix i accepta expressament que la seva activitat no serà objecte de 
remuneració i es compromet a realitzar-la amb responsabilitat, confidencialitat i 
regularitat, comprometent-se a avisar amb antelació suficient per tal de poder ser 
reemplaçat per un altre voluntari en cas d’impossibilitat per dur a terme l’activitat 
concertada.  
 



En qualsevol cas, la prestació del servei serà voluntària, lliure i altruista, sense cap mena 
de contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per a la millora de llur qualitat de 
vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades 
del voluntari. 
 
 
QUART.- Que el voluntari es compromet a fer les següents activitats: 
 
 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 (...) 
 
 
CINQUÈ.- Que la persona responsable del projecte en el que col·laborarà el voluntari és 
(especificar la figura de l’organigrama de l’entitat que serà responsable – coordinador 
esportiu, director tècnic, etc) 
 
 
SISÈ.- En el cas de desistiment per part del voluntari, aquest, tindrà l’obligació de 
comunicar-ho amb la màxima anticipació que li sigui possible. 
 
 
SETÈ.- Que el voluntari accepta que, en el supòsit que la seva col·laboració no sigui 
satisfactòria per l’ENTITAT, aquesta podrà prescindir de la seva col·laboració, 
comunicant els fets i raonaments suficients. 
 
 
VUITÈ.- El voluntari tindrà dret a: 
 
 

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- Respectar el compromís adquirit per l’entitat.  
3- Rebre, inicial i de manera permanent, tota la formació, informació i suport 

necessàries per l’exercici de les seves activitats. 
4- Esser tractat sense cap tipus de discriminació i amb respecte per la seva condició 

i llur creences. 
5- Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís corresponent. 
6- Disposar d’acreditació o identificació com a voluntari. 
7- Obtenir un certificat de la seva participació en els programes de voluntariat, en 

el qual s’han de fer constar, com a mínim, la naturalesa de l’acció voluntària i el 
període i el total d’hores en què s’ha desenvolupat. 



  
8- Poder acreditar suficientment la capacitació davant de tercers, de l’entitat i dels 

beneficiaris.  
9- Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a 

la naturalesa de l’activitat voluntària, i acomplir la seva tasca en aquestes 
condicions. 

10- Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat que 
acompleixi com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a 
tercers per raó de l’activitat voluntària.  

11- Ser compensat, en cas que s’acordi amb l’entitat, per les despeses que suposi la 
prestació de serveis voluntaris. Despeses tals com les despeses de transport, 
dietes, roba esportiva, etc.  

12- Participar en la presa de decisions que l’afectin per efectuar l’acció voluntària.  
13- Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de la seva acció voluntària 

i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi 
podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú. 

14- No realitzar tasques alienes a l’objecte social de l’entitat ni diferents a les tasques 
regulades al present compromís de voluntariat. 

15- Cessar lliurement en la seva condició de voluntari. 
16- Rebre de l’ENTITAT els mitjans materials suficients pel correcte 

desenvolupament del present compromís de voluntariat. 
 
 
NOVÈ.- El voluntari, en el desenvolupament del present pacte de voluntariat, s’obliga 
a: 
 
 

1- Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al 
compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.  

2- Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i 
gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les 
normes internes de funcionament. 

3- Participar activament en la formació acordada per l’entitat per l’acompliment de 
la tasca voluntària. 

4- Observar les mesures de seguretat i salut reglamentades i aquelles que siguin 
adoptades per l’entitat. 

5- Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta 
pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació. 

6- 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. 

7- En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o, en la mesura del possible, 
continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per 
evitar perjudicis greus a l’activitat desenvolupada. 

8- Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres 
voluntaris amb els quals col·laborin. 



9- Respectar el bon ús de les instal·lacions on presta serveis i dels materials que li 
siguin confiats pel desenvolupament de la seva activitat voluntària. 

10- Complir i fer complir als seus jugadors les normes esportives per les que es 
regeixen les competicions esportives en les que pugui participar l’entitat, així 
com la normativa de règim intern de la mateixa. 

11- Informar a l’entitat i al seu responsables directes de qualsevol incidència que 
pugui afectar al desenvolupament de l’activitat. 

12- En els desplaçaments que hi hagi, si és el cas, el voluntari tindrà vigilància i cura 
dels jugadors de l’equip assignat i, qualsevol incidència que es pugui produir, serà 
solucionada de comú acord amb el Delegat del Club. 

13- Utilitzar degudament l’acreditació, distintius o roba que l’entitat pugui 
subministrar pel desenvolupament de l’activitat voluntària. 

 
 
DESÈ. L’incompliment d’algun dels drets i obligacions de l’article anterior, podrà ser 
causa d’extinció del present document de compromís, sent també causes de finalització: 
 

a. Per l’acabament del termini concertat.  
b. Per incompliment manifest de qualsevol part dels seus deures.  
c. Per impossibilitat de compliment de la tasca o de les tasques ofertes.  
d. Per extinció de l’entitat. 

 
 
ONZÈ.- En relació a la LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
 
El voluntari/a es compromet a:  
 
No revelar a cap persona aliena, sense el seu consentiment a causa justa, informació a 
la qual hagi tingut accés en el desenvolupament de les seves funcions excepte en aquells 
casos en què sigui necessari per donar el degut compliment a les seves obligacions o per 
haver-li requerit per mandat legal o de l’autoritat competent.  
 
Utilitzar la informació esmentada en l’apartat anterior únicament en la forma que 
exigeix el desenvolupament de les seves funcions. 
 
No utilitzar de cap altra manera qualsevol informació que hagi pogut obtenir per mitjà 
de la seva condició de col·laborador, sempre que no sigui necessària per al 
desenvolupament de les seves funcions.  
 
Complir, en el desenvolupament de les seves funcions, la normativa vigent, autonòmica, 
nacional o comunitària, relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en 
particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i disposicions complementàries 
o qualsevol altra norma que les substitueixi o modifiqui en el futur.  
 
Complir els compromisos anteriors tot i que s’extingeixi, per qualsevol causa, la relació 
que l’uneix amb ____________.  



 
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, informa que les seves dades personals, seran 
incloses en el fitxer VOLUNTARIS, creat sota la responsabilitat de la __________. 
 
El voluntari declara que facilita voluntàriament aquestes dades per establir una relació 
de voluntariat amb __________, essent necessaris per el manteniment i compliment de 
la relació que els uneix.  
 
Queda informat que els drets de cancel·lació, oposició, rectificació i accés, poden ser 
exercitats en el següent domicili: _____________________________________ 
 
En cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, el sotasignat es compromet 
a comunicar-les per escrit, amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades, segons 
l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999. 
 
 
DOTZÈ.- Amb la firma de aquest document autoritzo i dono el meu exprés consentiment 
a ______________ pel tractament i la difusió de la meva imatge, amb l'exclusiva finalitat 
de la seva reproducció:  
 
 
- En fotos que pugui editar i distribuir la ______________. entre altres entitats, 
administració, etc.  
- En filmacions destinades a difusió de les competicions i concursos que pugui organitzar 
o participar ____________. 
- En fotos o vídeos inclosos en la pàgina web de _____________ i xarxes socials 
gestionades per la pròpia entitat o través de tercers (facebook, twitter, etc,..)  
- En fotos per als fullets informatius que pugui editar l’entitat. 
 
 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document de compromís, per 
duplicat i en el lloc i data que consten en l’encapçalament. 
 
 
 
 
L’entitat        El Voluntari 


