
Document de compromís amb el 
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals 

 
El Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals és un projecte de participació i 
sensibilització ambiental que impulsa i coordina la Diputació de Barcelona.  

Amb l’objectiu d’incrementar el coneixement i el respecte cap als espais que 
conformen la Xarxa de Parcs Naturals, gestionats per la Diputació de Barcelona, el 
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals promou i vehicula la participació voluntària en 
la seva conservació, manteniment i difusió. 

Totes les activitats de voluntariat que organitza el Cercle de Voluntaris dels Parcs 
Naturals han estat demanades pels responsables dels parcs; són gestionades per 
l’Institut Àgora, mitjançant concurs públic; i es desenvolupen en coordinació amb els 
equips gestors dels espais protegits en què tenen lloc. Excepcionalment, aquestes 
accions poden tenir lloc en altres espais naturals protegits de Catalunya. 

Es tracta d’accions puntuals i diverses, com ara: neteja i desembosc, replantacions, 
arranjament de camins, seguiment de fauna, suport a activitats de sensibilització 
ambiental, esportives o culturals, etc. 

De conformitat amb allò que estableix l’Art.9 de la Llei 6/1996 de 15 de gener de 
Voluntariat i tenint com a marc la Carta del Voluntariat de Catalunya, amb aquest 
document s’estableix el següent: 
 

I. COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT 
 
En /Na ....................................................................................................., major d’edat, 
amb DNI núm. .................................... i domicili a ........................................................ 
....................................................................................................................................... 

s’ofereix a realitzar, dins del marc del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals, i en 
favor dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona, que l’accepta, una prestació voluntària, lliure i gratuïta.  

Es compromet a dedicar un mínim de dues jornades l’any a les activitats de voluntariat 
del Cercle de Voluntaris. 

Aquesta prestació, que s’executarà durant els anys 2014 i 2015, es dedicarà 
exclusivament a desenvolupar les tasques habituals del Cercle de Voluntaris 
assenyalades més amunt i que no substitueixen els llocs de treball estables per a la 
prestació de serveis. 

Igualment, la realització d’aquest compromís no implica, en cap cas, l’existència de 
relació laboral entre la persona voluntària i la Diputació de Barcelona. 
 

II. DRETS DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 
1. Rebre informació sobre la missió, funcionament i activitats del Cercle de Voluntaris 

dels Parcs Naturals i els mitjans per fer-les. 
2. Rebre la formació necessària per realitzar les tasques que li siguin encomanades. 
3. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari o voluntària davant de tercers i obtenir 

certificació de la seva participació en les activitats del Cercle.  
4. Participar en la presa de decisions que l’afectin per realitzar l’acció voluntària. 
5. Ser tractada sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i 

creences. 



 
6. Rebre informació sobre les mesures de seguretat i salut requerides per al 

desenvolupament de la tasca que li sigui assignada. 
7. Ser coberta mitjançant una assegurança dels riscos derivats de l’activitat que du a 

terme com a voluntària i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers 
per raó de la seva activitat.  

8. Ser compensada, si s’escau, per les despeses que suposi la prestació del servei 
voluntari.  

9. Desvincular-se quan vulgui. 
 

III. DEURES DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 
1. Complir amb el compromís adquirit. 
2. Inscriure’s en les activitats seguint les instruccions facilitades i complir els horaris 

acordats. 
3. No participar en activitats que depassin les seves condicions físiques, sobre tot en 

el cas de patir alguna malaltia crònica que es pogués agreujar a l’hora de realitzar 
treballs específics. 

4. Informar a la coordinació del projecte de qualsevol incidència que tingui. 
5. Dur a terme l’activitat amb responsabilitat, diligència i professionalitat; respectant les 

normes internes de funcionament. 
6. Observar les mesures de salut i seguretat establertes 
7. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material. En queden al marge les 

mostres de gratitud derivades de la relació personal que s’hagi pogut establir amb 
les persones vinculades al projecte. 

8. Mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir, en el 
desenvolupament de la seva activitat, del beneficiari o d’altres persones. 

9. Notificar amb antelació suficient la renúncia a la pertinença al Cercle de Voluntaris. 
 

IV. FINALITZACIÓ DEL COMPROMÍS 
El compromís del la persona voluntària finalitzarà: 
1. Per renúncia de la persona voluntària. 
2. Per l’acabament del període concertat. 
3. Per d’incompliment manifest de qualsevol part dels seus deures. 
4. Per impossibilitat de compliment de la tasca o de les tasques ofertes. 
 
 
Signatura de la persona voluntària: 
 
 
 
 
 
A......................................, el........... de/d’..............................de 2014 
 
Protecció de dades personals 

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la 
persona interessada que la Diputació de Barcelona (amb adreça postal: Rambla de Catalunya, 126; 08008 
Barcelona), recollirà, en el fitxer “Espais Naturals i Parcs”, i tractarà les dades personals d’aquest document 
exclusivament amb la finalitat de realitzar el registre i les gestions necessàries de les persones voluntàries 
dels Parcs Naturals. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona. 
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