NORMES DE FUNCIONAMENT
BANC DEL TEMPS DE SARRIÀ-SANT GERVASI

1. El Banc del Temps del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, és un projecte que funciona
sense ànim de lucre.
2. El Banc del Temps té com a finalitat promoure l’intercanvi del temps entre les
persones que en formen part.
3. La mesura de l’intercanvi és la hora, amb independència del tipus de servei que
s’intercanviï entre els/les usuaris/es.
4. Les persones es podran inscriure al Banc del Temps de Sarrià-Sant Gervasi, de
forma individual, una vegada realitzada l’entrevista i amb el compromís d’utilitzar-lo,
oferint i sol·licitant temps, així com complint les normes establertes.
5. Les persones inscrites al Banc del Temps, hauran d’oferir hores del seu temps
lliure, per a realitzar els serveis que els hi sol·licitin, i a la vegada podran demanar
el mateix número d’hores per aquelles activitats en les que estiguin interessades.
6. Cada persona inscrita al Banc del Temps de Sarrià-Sant Gervasi, serà titular d’un
compte corrent de temps i disposarà d’un talonari personal que utilitzarà per
efectuar el pagament corresponent, en el moment de rebre temps per un servei
realitzat per una altra persona.
7. Cada persona inscrita al Banc del Temps, es compromet a comunicar a la
secretaria el temps utilitzat (donar i/o rebre). No obstant, la secretaria realitzarà
semestralment un balanç del temps de cada compte corrent, per fer el seguiment
de les entrades i sortides.
8. La Secretaria del Banc del Temps de Sarrià-Sant Gervasi, editarà un llistat en el
que figurarà la relació de serveis disponibles per intercanviar juntament amb el
correu electrònic i telèfons de cada usuar. Aquest llistat s’entregarà a cada usuari/a
en el moment de formalitzar la seva inscripció. Periòdicament, el llistat serà
actualitzat amb els nous serveis i usuaris/es. A les persones que disposin de correu
electrònic se’ls pot enviar per mail per tal de ser considerats amb el medi ambient.

9. La Secretaria del Banc del Temps té com a finalitat la promoció del coneixement i
de l’intercanvi entre les persones inscrites, fomentant la confiança mútua. A tal fí
organitzarà les reunions d’usuaris/es mensualment.
10. Les persones inscrites en el Banc del Temps es comprometen a acceptar i complir
aquestes regles de funcionament i l’incompliment de les mateixes podria ser causa

de sanció o fins i tot de la seva expulsió.
11. La secretaria del Banc del Temps, no es fa responsable de la problemàtica que
pugui sorgir en el transcurs d’un intercanvi. Tanmateix les persones que realitzen
l’intercanvi accepten de bon grat el risc que pugui comportar.
12. L’usuari/a del BdT i la pròpia secretaria es comprometen a guardar la màxima
confidencialitat, sobre les dades dels/ de les usuaris/es que formen part del Banc
del Temps de Sarrià-Sant Gervasi.
13. Les persones usuàries del Banc del Temps, cedeixen els drets sobre la seva
imatge, a la secretaria del Banc del Temps, per la utilització de fotografies
realitzades en el transcurs de les trobades i/o reunions en butlletins, pàgines web,
etc.
14. Casa Orlandai, com a entitat responsable de la gestió del projecte, haurà d’estar
informada del desenvolupament del projecte i de les activitats que s’organitzin des
del Banc del Temps.
15. El Banc del Temps de Sarrià-Sant Gervasi, participarà d’aquelles activitats
organitzades des de Casa Orlandai o d’altres entitats de Sarrià, per tal de difondre
el projecte, amb la col·laboració voluntària dels seus usuaris/es.
16. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protercció de Dades Personals,
dono el meu consentiment pel tractament de les dades personals abans
esmentades que seran incorporades al fitxer “Red de Bancos de Tiempo”, núm,
sol·l: G5831037624A2013155730.
Al donar les meves dades personals no autoritzo la comunicació de les mateixes
a altres organismes i/o institucions. L’organització responsable d’aquest fitxer és
l’Associació Salut i Família, CIF G58310376 amb seu social al carrer Via Laietana,
40, 3r 2ª B 08003 Barcelona.
Així mateix, sóc coneixedor/a de que puc exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició establerts a l’esmentada llei mitjançant carta certificada,
adjuntant còpia del meu NIF/NIE o Passaport, dirigida a l’adreça de l’Associació
Salut i Família.

Signatura del usuari/a del Banc del Temps de Sarrià-Sant Gervasi

Data :........................................

