
 
 

Document de compromís  
ENTRE ASSOCIACIÓ HÀBITATS I EL GRUP___________________________________________________ 
EN EL MARC DEL VOLUNTARIAT D’INSPECCIÓ DEL PROJECTE RIUS. 

 

Lloc i data: ______________________________________, a ____ de _______________ de _________. 

REUNITS 

D’una banda, Tomàs Padrosa Cervera, en qualitat de president i en representació de l’entitat sense 
afany de lucre Associació Hàbitats amb NIF G17530346, domiciliada a Barcelona, Avinguda Mistral, 36, 
Esc. Esq. Pral. 2a i registrada amb núm. 618820 del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 
Interior. 

I, de l’altra, en/na________________________________________________________________, 
major d’edat, proveït/da del NIF núm.__________________, amb domicili a 
___________________________________________________________________________________. 

Ambdues parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i capacitat legal 
necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte 

EXPOSEN 

Que Associació Hàbitats, tal i com queda palès en l’article 2 dels seus Estatuts, té per objecte treballar 
per la protecció i millora de la qualitat del nostre entorn natural i cultural a través de projectes 
demostratius, conscienciar a la societat, apropar la ciutadania a l’entorn natural a través de l’educació 
ambiental i potenciar el voluntariat ambiental.  

Que en/na __________________________________________________________________________ 
ha contactat amb Associació Hàbitats amb la intenció de prestar col·laboració voluntària en el Projecte 
Rius al riu o rirera_____________________________________________________________________, 
que pertany a la conca_________________________________________________________________, 
al pas pel municipi de_________________________________________________________________. 

Que ambdues parts subscriuen el present compromís de col·laboració voluntària que queda 
expressament exclòs de la legislació laboral espanyola, de conformitat amb el que disposa l’article 
1.3.d. del vigent Estatut dels Treballadors. 

Que la relació entre les parts es regeix per la Llei 25/2015 del voluntariat i foment de l’associacionisme, 
de 30 de juliol de 2015, i per la normativa vigent aplicable. 

Per tot l’exposat i atesa la finalitat d’interès comú que es persegueix satisfer, ambdues parts 
ACORDEN atorgar el present conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents: 

 



 
CLÀUSULES 

PRIMERA. En/Na ________________________________________________________________ 
s’ofereix a realitzar, dins el marc d’aquest conveni i en favor de l’entitat sense afany de lucre 
Associació Hàbitats que l’accepta, una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics i socials, 
sense cap mena de contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per la millora del medi ambient 
i llur qualitat de vida. 

SEGONA. El grup ______________________________________________________________, 
voluntari del Projecte Rius es compromet a: 

- Realitzar dues inspeccions anuals. Una entre el 15 d’abril i el 31 de maig i, l’altra, entre el 15 
de setembre i el 31 d’octubre. Aquesta tasca no substitueix llocs de treball estables per a la 
prestació serveis.  

- Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat a l’entitat i 
respectant les normes de funcionament, seguretat i higiene reglamentàries. 

- Seguir els procediments i la metodologia científica recollida en el Manual d’inspecció per tal 
de garantir el rigor i veracitat dels resultats obtinguts, així com la correcta desinfecció dels 
estris emprats durant la inspecció. 

- Remetre les dades i resultats de les inspeccions a través dels canals i terminis establerts (maig 
i octubre). 

- Utilitzar els materials cedits per l’entitat exclusivament per a l’activitat d’inspecció de rius i 
fer-se responsable de la seva conservació.   

- No distribuir, reproduir (totalment o parcial) o fer ús de cap dels materials lliurats fora de les 
activitats vinculades a aquest conveni, en tant que són propietat d’Associació Hàbitats. 

- No utilitzar el nom de l’Associació ni del Projecte Rius per oferir ni donar publicitat l’activitat 
d’inspecció del riu com un servei a tercers, ja sigui amb o sense contraprestació econòmica. 

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

- Guardar confidencialitat respecte les informacions i dades que rebi i obtingui, en aquelles 
qüestions que l’associació indiqui, per raó de l’activitat que porti a terme o de les relacions que 
es derivin d’aquest conveni. 

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

- Notificar qualsevol tipus de canvi en les dades de contacte o del tram de riu inspeccionat, per 
tal de mantenir una acurada actualització del registre, comunicació fluïda i veracitat de les 
dades. 

- Retornar els materials lliurats per l’entitat a la seu d’Associació Hàbitats en cas de donar-se de 
baixa del projecte.  

- Comunicar la baixa, desistiment o aturada provisional en la tasca encomanda com a mínim 
un mes abans de l’inici de la campanya d’inspecció més pròxima. 

 



 
 

TERCERA. Associació Hàbitats es compromet a: 

- Facilitar informació sobre el funcionament, finalitat i activitats de l’Associació Hàbitats i del 
Projecte Rius. 

- Facilitar tota la informació necessària per al desenvolupament de l’activitat voluntària 
assignada i l’accés a informacions relacionades amb els projectes de l’entitat. 

- Cedir els materials inclosos a la carpeta d’inspecció de rius a la persona o grup voluntari del 
Projecte Rius per al desenvolupament de la inspecció de rius. 

- Donar suport i assessorament a les persones voluntàries vinculades al Projecte Rius, per 
assegurar un bon desenvolupament de les activitats i tasques esmentades en el conveni. 

- Fer arribar el material d’un sol ús abans de cada campanya d’inspecció de rius del Projecte 
Rius. 

- Fomentar la formació contínua de les persones voluntàries vinculades a l’entitat.  

- Contractar una assegurança d’accidents i responsabilitat civil contra els riscos derivats 
directament de l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals 
assegurats que s’estableixin reglamentàriament. 

- Guardar confidencialitat respecte les informacions i dades que rebi i obtingui, per raó de 
l’activitat que porti a terme o de les relacions que es derivin d’aquest conveni. 

QUARTA. Vigència. L’anomenada prestació s’executarà en el període que comprèn des del de signar el 
present document fins a la data de formalització de la baixa en el Projecte Rius.. 

CINQUENA. L’incompliment d’algun dels drets i obligacions de l’article anterior, podrà ser causa d’extinció 
del present document de col·laboració. L’execució d’aquesta clàusula implicarà el retorn del material 
d’inspecció per part del grup de voluntaris. 

SISENA. Els acords recollits en el present document són d’obligat compliment sense perjudici dels drets i 
deures de les parts establerts en la llei 25/2015 del voluntariat i foment de l’associacionisme, de 30 de juliol 
de 2015, i per la normativa vigent aplicable. 

Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts signen aquest document 
per duplicat exemplar en la data i lloc indicats a l’encapçalament 

 

 

 

 
 
Sr./Sra._________________________________  Tomàs Padrosa Cervera 
Càrrec__________________________________  President d’Associació Hàbitats 
(signatura i segell) 

  



 
DADES DE CONTACTE DEL GRUP DE VOLUNTARIAT: 

Heu d’omplir aquest apartat amb les dades de la persona de referència del grup de voluntariat. És molt 
important que les dades siguin correctes i estiguin actualitzades per tal de poder contactar amb vosaltres 
per qüestions relacionades directament amb el projecte.  

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE: 

Nom i cognoms: ______________________________________________________NIF:_________________ 

Correu electrònic:_____________________________________Telèfon:_____________________________ 

Lloc i data de la formació en què ha participat: _________________________________________________ 

DADES DE L’ENTITAT A LA QUE PERTANY O REPRESENTA (si el grup de voluntariat es correspon amb un 
centre educatiu, una associació, una empresa o qualsevol altra personalitat jurídica): 

Nom de l’entitat:______________________________________________________NIF: ________________ 

ADREÇA POSTAL on voleu rebre les comunicacions, els materials per a la inspecció, etc: 

Tipus de via (carrer, avinguda, etc.):__________________________________________________________ 

Nom de la via:____________________________________________________________________________ 

Núm.________________ Esc._______________ Pis_____________________ Porta____________________ 

Codi Postal_______________________________ Població________________________________________ 

DADES DEL TRAM DE RIU on realitzareu les inspeccions:  

Nom del riu o riera on realitzareu la inspecció:__________________________________________________ 

Conca fluvial a la que pertany: _____________________Municipi: _________________________________ 

Coordenades geogràfiques del punt aproximat on realitzeu la inspecció: 
X:__________________________________________ Y:__________________________________________ 
Les podeu cercar al web http://www.icc.cat/vissir/ o a https://www.google.es/maps. Heu de prendre-les en sistema ETRS89 o latitud-longitud. 

 

IMPORTANT: 

Per formalitzar la el Document de Compromís és necessari omplir totes les dades, signar-lo i fer-lo arribar 
a Associació Hàbitats: 

‐ Per correu postal o en mà a l’adreça avinguda Mistral, 36, Esc. Esq. Pral. 2a 08015 Barcelona 

‐ Per correu electrònic escanejat a l’adreça voluntariat@associaciohabitats.cat  
Si no disposeu de signatura electrònica haureu d’imprimir, signar a mà i escanejar. 

Davant qualsevol dubte, també es trobareu al telèfon 93 421 32 16. 

 

SOBRE LA GESTIÓ I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: 

Associació Hàbitats és una associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública, constituïda el dia 15 de març de 1997 i 
inscrita al Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior amb el número 618820. 

Associació Hàbitats té implantats els protocols de seguretat en el tractament i protecció de dades que estableix la legislació vigent. 
Les dades personals proporcionades a través d’aquest formulari seran integrades a l’arxiu “Voluntariat de Projecte Rius” que 
gestiona l’Entitat. La finalitat del fitxer és la gestió administrativa, la informació i la comunicació amb les persones voluntàries. La 
manca d’aquestes dades impossibilitaria la relació entre l’equip tècnic de Projecte Rius i les persones voluntàries i, en 
conseqüència, la realització de les activitats pròpies del projecte. Qui subscriu pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició a l’Associació Hàbitats, av. Mistral, 36, escala esquerra, pral. 2a, 08015 Barcelona, T. 934213216 i  
info@associaciohabitats.cat. Més informació: http://www.projecterius.cat/politica-de-privadesa-i-proteccio-de-dades/ 
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