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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ COM USUARI 
Nom i Cognoms:             DNI/NIF:   

Localitat:                 Data de Naixement: 

Telf. de Contacte:      Correu electrònic:  

Número d'Usuari: 

Nº Activitats que Ofereixes 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Observacions: 

 

 

 
(*) Les caselles en color són obligatòries 

 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant la present comunicació Vostè 
resta informat de forma precisa e inequívoca de que les dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de titularitat d'AHESAT – 
Associació L lar-Escola Seshat. La recollida i  custòdia  de les  dades personals té com a  finalitat: respondre a les sol·licituds d'informació dels 
usuaris, la gestió de la seva relació respecte a l'Associació, així como a l' enviament de comunicacions informatives relatives als nostres serveis i 
esdeveniments. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a AHESAT, qui per tant queda eximida de qualsevol 
responsabilitat relacionada amb aquestes dades. Tots els camps del formulari emès per AHESAT, són obligatoris, de m a n e r a  que si no 
s'emplenen tots no es podrà continuar amb la tramitació sol·licitada. Per últim, li informem que en qualsevol moment Vostè podrà accedir a 
l'esmentat fitxer amb la finalitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de l e s seves dades personals, mitjançant 
comunicació escrita a AHESAT C/Romania 9 d e  S e g u r  d e  C a l a f e l l  (Tarragona), incloent en la mateixa la  "Ref. Protecció de dades" i  
a f e g i n t  una fotocòpia del seu DNI o document identificatiu, o bé amb correu electrònic a l'adreça de mail ahesat.org@gmail.com 

  
Les persones inscrites al Banc de Temps (BdT) ho fan de manera voluntària i es comprometen a acceptar i complir les següents regles de 
funcionament del 
projecte: 
 
· Respectar als altres, actuar de bona fe, ser pacient i obert, ser conscient de que el Dam és un espai d’ajuda mútua i cooperació. 
· Oferir els serveis que consideri que tingui les capacitats o coneixements necessaris per a realitzar-los correctament. 
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· Autoritzar al Dam a facilitar les meves dades personals a la resta de participants que ho sol·licitin. Les persones inscrites al BdT obtindran 
regularment un  

llistat dels serveis oferts i demandats.  

· Donar als interessats la informació dels serveis oferts/demandats: durada, materials, horaris i descripció de l’activitat que es presta o sol·licita. Així 

mateix, abans de la prestació d’un servei, assegurar-se que l’altra persona entén el que va a fer. Aquest aspecte evitarà malentesos. 

· Les despeses originades pel servei (ingredients, materials...) corren sempre a compte de la persona que sol·licita el servei i aquesta ha d’assegurar-se 

de pagar aquestes despeses a la persona que ho ofereix. 

· No oferir ni acceptar diners per la realització de cap servei. El BdT és una xarxa d’intercanvi, on la unitat de canvi és únicament el temps. 

· Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de les seves 

activitats, tant respecte els altres participants com de l’entitat gestora. 

· Realitzar intercanvis de tasques només amb participants del BdT. Qualsevol altre tipus d’intercanvi quedarà fora d’aquest. 

· Informar al BdT de les incidències o problemàtiques que puguin sorgir en els intercanvis, així com acceptar les recomanacions o actuacions que es portin 

a terme. 

· Eximir de qualsevol responsabilitat al BdT, per les incidències que  puguin sorgir en els intercanvis. El BdT no es fa responsable dels possibles 

desperfectes o lesions que puguin produir-se en els intercanvis, tenint en compte que la responsabilitat dels serveis oferts/rebuts són únicament de 

les persones implicades en l’intercanvi. 

· Les persones inscrites al BTt es comprometen a acceptar i complir les regles de funcionament del BdT. L’ incompliment de les mateixes podria ser 

causa de la seva baixa. 

· Contactar amb l’altre participant amb antelació si no pot arribar a temps d’oferir un servei. Les persones que es comprometin amb un altre usuari a 

realitzar una activitat en un dia i hora, si per qualsevol motiu, no acudeixen i no avisen que no assistiran, se’ls tindrà en compte aquesta hora d’activitat 

com a donada/rebuda. 

· Realitzar l’entrevista d’acollida, agafar el compromís d’oferir i demanar serveis, i participar en la mesura del possible en les activitats que 

s’organitzen. 

· En el cas de no utilitzar el Programa de Gestió del BdT, l’Usuari haurà de facilitar el xec d’hores justificant, un cop hagi realitzat un servei, 

 durant els 15 dies posteriors a l’intercanvi, per tal de poder actualitzar els comptes de les persones implicades. 

· Vetllar per l’equilibri del seu compte d’hores, procurant que el diferencial entre les hores que es donin i les que es rebin no superi les 20 hores. 

· Autoritzar que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies i reportatges realitzats en el transcurs d’activitats organitzades per la difusió i justificació 

del projecte. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, 

sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el BdT demana el consentiment per a editar imatges de les  

persones sotasignants i que aquestes siguin clarament identificables. 

 

El sotasignant certifica que ha llegit i accepta les Pautes de Funcionament del Banc de Temps EL DAM d'Ahesat i, per a que així consti, signa el 

present document, on s'especifica allò que ofereix a la resta d'Usuari@s del Banc, essent l'únic responsable de les transaccions que realitzi i de la 

veracitat respecte a les acreditacions professionals que posi a disposició del Banc. 

I en prova de conformitat signo el present document, 

 

 

 

 

 

Data i Signatura 


