RÈGIM DEL VOLUNTARIAT GRANA
Les persones que col·laboren amb els seus serveis com a voluntaris del Club Gimnàstic de Tarragona
(d’ara endavant, Nàstic) han de complir les següents obligacions adoptades per la Junta General del
Club Gimnàstic de Tarragona:

OBLIGACIONS DELS VOLUNTARIS
1. Complir els compromisos adquirits amb el Nàstic.
2. Respectar sempre el Codi Ètic del Nàstic, així com els fins, valors, estatuts, i objectius del Nàstic.
Se'ls lliurarà una còpia dels documents que contenen aquests elements.
3. Guardar confidencialitat amb la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seva
acció voluntària.
4. Rebutjar qualsevol contraprestació material o econòmica que pugui rebre de les persones
destinatàries de l'acció voluntària o d'altres persones relacionades amb la seva acció voluntària.
5. Respectar els drets i la dignitat de les persones destinatàries de l'acció voluntària i dels altres
voluntaris.
6. Actuar amb la diligència deguda i de forma solidària.
7. Participar en les tasques formatives previstes pel Nàstic per a les activitats i funcions confiades.
8. Seguir les instruccions del Nàstic que tinguin relació amb el desenvolupament de les activitats
encomanades.
9. Utilitzar degudament l'acreditació personal i els distintius del Nàstic.
10. Respectar i cuidar tots els recursos materials del Nàstic, especialment els que l’entitat posi a la
seva disposició.
11. Complir les mesures de seguretat i salut que promou el Nàstic.
12. Notificar al Nàstic la seva eventual renúncia amb suficient antelació, perquè el Nàstic pugui
adoptar les mesures necessàries per evitar perjudicis a l'activitat en la qual participen.
13. Observar les normes sobre protecció i tractament de dades de caràcter personal d'acord amb el
que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de normativa d'aplicació.
14. Lliurar el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual en el moment de la subscripció de l'acord
de compromís.
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Els voluntaris del Nàstic tindran els següents drets:

DRETS DELS VOLUNTARIS
1. Rebre durant la prestació de la seva activitat informació, orientació i suport, així com els mitjans
materials necessaris per a l'exercici de les funcions que se'ls encomanin.
2. Rebre en tot moment, a càrrec del Nàstic, i adaptada a les seves condicions personals, la
formació necessària per al correcte desenvolupament de les activitats que se'ls assignin.
3. Ser tractats en condicions d'igualtat, sense discriminació, respectant la seva llibertat, identitat,
dignitat i els altres drets fonamentals reconeguts en els convenis, tractats internacionals i en la
Constitució.
4. Estar coberts, a càrrec del Nàstic, dels riscos d'accident i malaltia derivats directament de
l'exercici de l'acció voluntària i de responsabilitat civil en els casos en què la legislació sectorial
ho exigeixi, a través d'una assegurança o una altra garantia financera.
5. Ser reemborsats pel Nàstic de les despeses realitzades en l'exercici de les seves activitats, d'acord
amb el que preveu l'acord d'incorporació i tenint en compte l'àmbit d'actuació de voluntariat
que desenvolupin.
6. Disposar d'una acreditació identificativa de la seva condició de col·laborador voluntari en la qual
consti, a més, que participa en nom del Nàstic.
7. Realitzar la seva activitat de voluntariat d'acord amb el principi d'accessibilitat universal adaptat a
l'activitat que desenvolupin.
8. Que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i protegides d'acord amb el que
estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades.
9. Acordar lliurement les condicions i possibles canvis de la seva acció voluntària, el compromís de
les tasques definides conjuntament, la durada i horari, així com les seves responsabilitats.
10. Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin oportú.
11. L'exercici de l'acció voluntària no podrà suposar menyscabament o restricció en els drets
reconeguts per llei als voluntaris.
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El Nàstic té els següents drets en relació als seus voluntaris:

DRETS DEL NÀSTIC

1. Triar lliurement al col·laborador voluntari, sense cap discriminació per raó de sexe, identitat
sexual, orientació sexual, nacionalitat, origen racial o ètnic, religió, conviccions ideològiques o
sindicals, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, segons
la naturalesa i característiques de la tasca a realitzar i d'acord amb les seves normes de
funcionament intern i els programes a desenvolupar.
2. Demanar al voluntari respecte pels valors i els objectius del Nàstic.
3. Reclamar al col·laborador voluntari que dugui a terme la formació acordada per poder complir
adequadament la seva tasca.
4. Desvincular, justificadament, al col·laborador voluntari del programa de voluntariat en què
participa quan incompleixi manifestament el full de compromís.
5. Suspendre l'activitat dels voluntaris quan es vegi perjudicada greument la qualitat o els caps dels
programes del Nàstic per la seva causa o infringeixin greument el full de compromís.
6. Qualsevol altres drets reconeguts per la resta de l'ordenament jurídic referits a l'acció voluntària.

El Nàstic té les següents obligacions en relació als seus voluntaris:

OBLIGACIONS DEL NÀSTIC

1. Formalitzar l'acord d'incorporació amb els voluntaris mitjançant la corresponent full de
compromís i complir els compromisos adquirits.
2. Subscriure una pòlissa d'assegurança adequada a les característiques i circumstàncies de
l'activitat desenvolupada pels voluntaris, que els cobreixi els riscos d'accident i malaltia derivats
directament de l'activitat voluntària.
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3. Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i, si escau, reemborsar als voluntaris les
despeses que els ocasioni el desenvolupament de la seva activitat, en les condicions acordades
en l'acord de compromís i adaptades a l'àmbit d'actuació de voluntariat que desenvolupin, així
com dotar-les dels mitjans materials necessaris per al compliment de les seves comeses.
4. Establir sistemes interns d'informació i orientació adequades sobre les finalitats, el règim de
funcionament del Nàstic, la realització de les tasques que siguin encomanades als col·laboradors
voluntaris i la delimitació d'aquestes tasques amb les funcions pròpies dels professionals del
Nàstic.
5. Proporcionar als voluntaris, d'acord amb les seves condicions personals, la formació necessària,
tant bàsica com específica, pel correcte desenvolupament de les seves activitats.
6. Efectuar el seguiment i avaluació de les activitats programades, garantint la consecució dels
objectius previstos d'acord amb els principis d'eficàcia i rendibilitat social.
7. Facilitar als voluntaris una acreditació que els habiliti i identifiqui per al desenvolupament de la
seva activitat, on consti el nom del Nàstic, amb l'objectiu d'identificar a l'entitat per a la qual
estan prestant la col·laboració voluntària.
8. Exigir el consentiment o, si s'escau, l'autorització expressa i per escrit dels progenitors, tutors o
representants legals dels voluntaris menors d'edat.
9. Expedir els voluntaris un certificat indicant la durada i les activitats efectuades en els programes
en què ha participat, l'any de realització i el nombre d'hores dedicades, així com la formació
duta a terme i la seva durada.
10. Portar un registre en què constin els acords de compromís i d'altes i baixes dels voluntaris, així
com una descripció mínima de la tasca de voluntariat que porta a terme cada voluntari amb
l'objectiu de facilitar la certificació del seu activitat.
11. Complir el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i altra normativa d'aplicació
respecte al tractament i protecció de dades de caràcter personal dels voluntaris o de les
persones destinatàries de les activitats de voluntariat.
12. Observar les restants obligacions que es derivin del que estableix l'ordenament jurídic
d'aplicació.
13. Respondre davant de tercers pels danys i perjudicis causats pels voluntaris que participin en els
seus programes com a conseqüència de la realització d'actuacions de voluntariat, d'acord amb el
que estableix el Codi Civil.
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14. Facilitar informació sobre la missió i estil de treball del Nàstic per tal de garantir el correcte
encaix entre les aspiracions del Nàstic i les dels voluntaris.
15. Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris del Nàstic
16. Garantir l'exercici del voluntariat d'acord amb el contingut del full de compromisos i disposar
d'elements facilitadors de l'atenció i seguiment del voluntari.
17. Complir els deures establerts per reglament en el corresponent àmbit sectorial.
18. Adaptar les actuacions a realitzar pels voluntaris atenent a la seva situació personal o la dels
altres actors del programa al qual estan vinculades.
19. Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i execució dels programes d'acció voluntària
que vulguin desenvolupar-se.
20. Participar activament en els protocols i mecanismes establerts per combatre els maltractaments i
posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas de detectar indicis en les
persones ateses.
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