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COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT ENTRE  

FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA I EL VOLUNTARI/ÀRIA 

R E U N I T S 

Per una banda, Mariela Torres Lobato, major d'edat, proveïda amb DNI 49.871.154-R, actuant en nom i representació 
de FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA, en endavant la FUNDACIÓ, inscrita al Registre de 
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1186, amb domicili a Barcelona, Carrer de Sants 14-
16, Pral., amb CIF G-61.677.662, i inscrita al Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número 001703-00. 

D'altra part, _____________________________________(NOM I COGNOMS)  major d'edat, proveït de DNI_____________,  
amb domicili a ________________________________________________________, en endavant el VOLUNTARI/ÀRIA. 

En el cas dels menors d’edat, firmarà el document el pare, mare o tutor legal:  
Jo_______________________________________________________(NOM i COGNOMS), pare , mare   o tutor legal  
del  VOLUNTARI/ÀRIA__________________________________________________(nom i cognoms del menor), proveït 
de DNI_____________________ (del pare, mare o tutor), amb domicili a______________________________________, 
autoritzo al meu fill/tutelat a ser VOLUNTARI/ÀRIA de la Fundació Montblanc. 

Amb el present document, i d’acord amb el que disposa la LLEI 25/2015, del 30 de juliol, de voluntariat i de foment de 
l’associanisme, estableixen el següent:   

COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT 

I.- La FUNDACIÓ MONTBLANC té per objecte la realització d’activitats i concessió d’ajudes que contribueixin al 
desenvolupament de la persona humana, donant suport a la seva formació humana, educativa, cultural i professional en 
tots els aspectes i en el sentit més ampli, tant a Catalunya com a països en vies de desenvolupament, mitjançant els 
projectes de cooperació. 

II.- El VOLUNTARI/ÀRIA s’ofereix a realitzar, dins el marc i en favor de l’entitat sense afany de lucre FUNDACIÓ 
MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA que l’accepta, una prestació 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. 

III.- El present compromís de voluntariat entra en vigor a dia d’avui, i es renovarà automàticament cada any sempre 
que les parts no ho denunciïn. En qualsevol cas, caldrà manifestar la intenció de resoldre el conveni amb un preavís de 
30 dies.  

IV. La FUNDACIÓ es compromet a: 
a) Proporcionar al VOLUNTARI/ÀRIA la informació, formació, orientació, suport i mitjans materials necessaris 

per a l'exercici de les funcions assignades, amb caràcter previ i permanent.  
b) Assegurar al VOLUNTARI/ÀRIA contra riscos d'accident i responsabilitat civil derivats de l'exercici de la seva 

activitat voluntària, d'acord amb les disposicions legals o reglamentàries d'aplicació.  
c) Expedir, mitjançant sol·licitud expressa dels voluntaris, un certificat dels serveis prestats, així com la data, 

duració i naturalesa dels mateixos.  
d) Portar un registre d'altes i baixes del personal voluntari. 

 
V.- El VOLUNTARI/ÀRIA es compromet a:  

a) Desenvolupar la labor i les funcions que li han estat encomanades. 
b) Complir els compromisos adquirits amb la FUNDACIÓ, respectant els seus fins i normatives.  
c) Informar a la FUNDACIÓ de qualsevol incidència que succeeixi.  
d) Guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en l'exercici de l'activitat.  
e) Actuar de forma altruista, diligent i solidària, rebutjant qualsevol contraprestació material de persones que 

resulten beneficiades o d'altres relacionades amb la seva acció.  
f) Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària. 
g) Respectar i cuidar els recursos materials que l'organització posa a la seva disposició.  
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h) Participar en les tasques formatives previstes per l'organització per al desenvolupament de les funcions i 
activitats confiades, així com les que amb caràcter permanent es precisen per a mantenir la qualitat dels 
serveis que es presten.  

i) No utilitzar els mitjans, recursos, i el nom de la FUNDACIÓ per assumptes particulars, ni representar l’entitat 
llevat que expressament sigui autoritzat per aquest fi.  
 

VI.- DRETS I DEURES del voluntari/ària: 
A l'efecte de tots els altres aspectes no contemplats en aquest document, en referència a DRETS I DEURES del 
voluntari/ària, les parts signants del present COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT, es sotmeten a la legislació vigent en 
aquesta matèria. 
 
VII.- Compromís de dedicació del VOLUNTARI/ÀRIA. 
En / na  _________________________________es compromet a prestar la seva col·laboració a la FUNDACIÓ: 
 

 Puntualment      2h setmanals      2h quinzenals      2h mensuals      A l’estiu      Altres: ____________ 
 
VIII.- Finalització del compromís: 
El compromís de voluntariat finalitzarà: 

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. 

 
IX.- Autorització d’imatge: 
 

    Autoritzo  
 

    No Autoritzo  
 

X.- Dades personals: 
Telèfon:_______________________ Correu electrònic: ___________________________________________________ 
(Emplenar en cas d'autoritzar expressament a la FUNDACIÓ l'enviament d'informació relacionada amb la seva activitat) 
 
En compliment de la LOPD 03/2018 i de la LSSI-CE 34/02, s’entén que totes les dades personals han estat facilitades a 
la FUNDACIÓ amb l’autorització expressa perquè siguin incorporades en un fitxer de tractament automatitzat. Així 
mateix, s’informa que podrà exercitar, respecte de les dades personals facilitades, els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició enviant una carta a la FUNDACIÓ o enviant un correu electrònic a info@fundaciomontblanc.org, 
sol·licitant, en el seu cas, que se li remetin les dades de caràcter personal que obrin en els fitxers de la fundació als 
efectes de la seva consulta, o la seva possible rectificació, o bé que es cancel·li i/o revoqui l’autorització. 

I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest compromís de voluntariat per duplicat i a un 
sol efecte, a _______________el____ de_____________ de 20____ 

 

        

 

   

 

      

 

 

VOLUNTARI/ÀRIA 

Signatura del voluntari major d’edat: 

 

En el cas del voluntari/ària menor d’edat,  
signatura  del pare, mare o tutor legal: 

 

FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA 
PROMOCIÓ DE LA DONA 

 Signatura Mariela Torres Lobato 

 

la publicació i utilització sense ànim de lucre i conforme la legislació vigent, per qualsevol 
procediment o suport, de la imatge, nom i veu per els fins propis i activitats organitzades 
per Fundació Montblanc i les entitats que participen en el projecte de voluntariat Mou 
Fitxa!, així com a les publicacions, pàgina web, vídeos i altres materials propis. 

 


