
 

 

   VOLUNTARI@ NÚMERO ......... 

                                                                              Data alta: ................................ 

 

REUNITS 
 
D’una banda: .......... .......... .........., amb DNI .......... .......... .........., com a Presidenta i en nom i 
representació de la Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral, amb CIF G – .......... .........., i 
domicili a Barcelona, al carrer Llull, número 163, amb la web www.fcpc.cat, a partir d’ara la FCPC. 
 

D’altra banda: ..................................................................................., amb DNI ........................., 
nascut/da el ................................ i domicili a ........................................................., al Carrer 
........................................................................, número ................, codi postal .............., telèfon 
fix ............................, telèfon mòbil ...................... i email ........................................, a partir d’ara 
la PERSONA VOLUNTÀRIA. 
  

EXPOSEN: 
 

- Que la FCPC necessita persones voluntàries, amb les capacitats adequades, que, de forma altruista, 
col·laborin amb determinades activitats de l’entitat. 

- Que la PERSONA VOLUNTÀRIA vol realitzar una prestació de voluntariat de forma lliure i gratuïta, 
que coneix l’activitat que prestarà i manifesta tenir les capacitats físiques i mentals per a dur-la a 
terme. 

 

En base a l’anteriorment exposat,  
 

ACORDEN: 
 

- HORARI. Que la PERSONA VOLUNTÀRIA col·laborarà amb l’activitat RESPIR MUTU amb la següent 
freqüència:  CADA DISSABTE, CADA 2 DISSABTES, EL 1r, 2n, 3r, 4t DISSABTE DE MES, DE FORMA 
ESPORÀDICA,  A SORTIDES DE CAP DE SETMANA, VACANCES. 
 

- DEURES. Que complirà diligentment les seves obligacions de la Carta del Voluntariat que consten al 
dors del document i, en especial: 

 

- Mantenir una actitud educada, de respecte, honradesa i integritat en relació a l’entitat i les 
persones relacionades, 

- assistir de forma puntual a l’activitat,  
- dur a terme les seves tasques de forma responsable i adequada,  
- respectar les directrius donades per la FCPC a través dels seus treballadors,  
- respectar la intimitat i la persona dels beneficiaris i les seves famílies, així com els demés 

voluntaris i persones relacionades, i respectar la confidencialitat del seu càrrec, 
- posar en coneixement de l’entitat tots aquells fets positius o negatius que possibilitaran donar un 

servei adequat i de qualitat, 
- comunicar a l’entitat, via telefònica o email i amb suficient antelació, la seva assistència o la seva 

absència a l’activitat per que la FCPC pugui programar-se. 
 

- FORMACIÓ. Que la FCPC proveirà la formació teòrica i pràctica necessària per a realitzar la tasca de 
voluntariat. Que la PERSONA VOLUNTÀRIA es formarà per garantir la qualitat en el servei. 
 

- ASSEGURANÇA. Que quedarà coberta la seva prestació amb una assegurança de Responsabilitat 
Civil i Accidents contractada per la FCPC. 

 

- CESSIÓ D’ÚS D’IMATGE. Que la PERSONA VOLUNTÀRIA cedeix la seva imatge i veu per a totes 
aquelles comunicacions audiovisuals o escrites i en qualsevol suport i que siguin de promoció de la 
FCPC o de la paràlisi cerebral, fins i tot un cop acabada la prestació voluntària. 

 

- FINALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ. Quan pel motiu que sigui la PERSONA VOLUNTÀRIA decideix 
posar fi a la seva prestació, es compromet a comunicar-ho a la FCPC a fi i efecte de deixar de ser 
comptat com a recurs i deixar de rebre les convocatòries per activitats. 

 

I perquè així consti, signen la present a Barcelona, el dia ........ de ........................ de 20.... 
 
 
 

Persona Voluntària Mare/Pare o tutor legal si és menor 
Nom i cognoms............................... 
.................................................. 

DNI...................................... 

Presidenta FCPC 



 

 

   VOLUNTARI@ NÚMERO ......... 

                                                                              Data alta: ................................ 

 

CARTA DEL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA 
 
El I Congrés Català del Voluntariat, reunit a Barcelona el 29 d’octubre de 1995, inspirant-se, entre altres, en les 
recomanacions del Consell d’Europa i del Parlament Europeu sobre Voluntariat, en la Carta Europea per als Voluntaris 
proposada per Volonteurope i en la Declaració Universal sobre el Voluntariat proclamada al Congrés Mundial per 
iniciativa de la IAVE, considera: 

 
• Que el voluntariat és una manifestació solidària que es canalitza per mitjà d’entitats sense afany de lucre. 
• Que tots els ciutadans tenen dret d’organitzar-se i contribuir, d’acord amb llurs preferències i capacitats, a 

la tasca que realitza el voluntariat. 
• Que el compromís d’actuació que suposa el voluntariat es fonamenta en una decisió lliure i personal 

motivada per principis de solidaritat i altruisme. 
• Que el voluntariat contribueix a un desenvolupament social del nostre entorn i del món, més just, solidari, 

equilibrat, pacífic i respectuós amb el medi mitjançant la participació dels ciutadans en la vida de les 
societats. 

• Que el voluntariat estimula la responsabilitat social dels ciutadans i contribueix a la resolució de les 
necessitats socials. 

• Que el voluntariat estimula la responsabilitat social dels ciutadans i contribueix a la resolució de les 
necessitats socials.  

• Que el voluntariat fonamenta la seva acció en els principis d’associació i participació democràtica, respecte 
a la dignitat, igualtat i llibertat de la persona.  

 

DRETS DEL VOLUNTARI 
 

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. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat. 
3. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences. 
4. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la seva 

participació en els programes. 
5. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on 

col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat 
6. Ser 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. 
7. Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària. 
8. Acordar lliurement les condicions 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. 
 

DEURES DEL VOLUNTARI 
 

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. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat. 
4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per 

tercers en virtut de la seva actuació. 
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 cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les 

mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei. 
   
La Carta del Voluntariat de Catalunya ha estat Reconeguda pel Parlament de Catalunya en la Seva Resolució 98/V, de 
29 de maig de 1996. 

 
 
 
 

Persona Voluntària Mare/Pare o tutor legal si és menor 
DNI   ................................ 

(Signar conforme s’han llegit i 
acceptat els drets i deures) 

 


