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Compromís de voluntari de Grup 
d’intervenció (GdI) ADF 

 

 

Nom i cognoms  

DNI  Data de naixement  

Adreça  

Municipi  Codi postal 
 

Telèfon  Adreça electrònica  
 

 

Marcar el tipus de compromís de voluntariat 

 Voluntari Grup d’intervenció (GROC) 60 h forestals, 30h exercicis GdI i emergències 

 Col·laborador agroforestal GdI (GROC) 10 hores pràctica GdI anuals i emergències 

 

Informació i condicions de la prestació de voluntariat a l’ADF 
 

1. El voluntari o col·laborador del GdI de l’ADF desenvoluparà les seves tasques com a membre de 
l’entitat de forma, lliure, gratuïta i responsable seguint les indicacions dels caps de colla i el 
coordinador local nomenats per l’ADF Girona en les actuacions en matèria forestal; o dels 
coordinadors comarcals nomenats per la Federació ADF Les Gavarres en temes de primera 
intervenció i suport a l’extinció.  
 

2. Totes les actuacions que es realitzi com a voluntari han d’estar previstes en el programa 
d’actuacions anual aprovat per l’assemblea general de l’ADF i comptar amb el vistiplau de la 
Junta per a la seva execució en la data que es realitzi. 
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3. Queda expressament prohibida qualsevol iniciativa o activitat forestal per part del personal de 
l’ADF sense el coneixement i vistiplau de la Junta. Per a les actuacions de de primera 
intervenció o suport a l’extinció a realitzar coordinadament amb la Federació ADF Les Gavarres 
caldrà tenir informat al president, o en el seu defecte el secretari o tresorer.  
 

4. La durada del compromís de voluntari és d’una campanya d’octubre a setembre, renovable 
anualment si cap de les dues part manifesta el contrari, excepte en el cas de voluntari en 
formació que finalitza al cap d’un any. 
 

5. En cas que EL VOLUNTARI no compleixi el seu compromís durant una campanya passarà a tenir 
la consideració de VOLUNTARI EN RESERVA durant la següent campanya. EL VOLUNTARI només 
podrà estar el màxim d’una campanya en consideració de VOLUNTARI EN RESERVA, passat 
aquest temps la Junta podrà procedirà a la revocació de la seva condició de voluntari si la situació 
no ha estat justificada degudament. 

 
6. L’ADF es compromet a equipar degudament als voluntaris forestals i d’intervenció nomenats en 

ferm per la junta segons el que estableixi el reglament intern de l’entitat i la normativa que pugui 
existir al respecte. L’equipació proporcionada per l’ADF té condició de cessió temporal al 
voluntari i en finalitzar la seva condició de voluntari haurà de ser retornada a l’entitat per a la 
seva reutilització o destrucció. 

 
7. EL VOLUNTARI té dret a exigir el reemborsament de les despeses econòmiques que li pugui 

ocasionar el compliment d’un encàrrec o projecte per part dels seus caps operatius. 
 

8. EL VOLUNTARI en cap cas tindrà cap relació laboral amb l’entitat, ni cap preferència  o dret sobre 
futures seleccions sobre places laborals  que puguin convocar-se per part de l’ADF. 
 

9. EL VOLUNTARI es compromet a mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui 
obtenir en el marc de la seva tasca. 
 

10. Tant el voluntari com l’entitat, pot rescindir aquest conveni quant alguna de les dues parts ho 
cregui necessari. 
 

11. En cas de renúncia per part del voluntari haurà de notificar-ho amb antelació o continuar 
l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei. 
 

12. El voluntari no pot actuar en cap altre ADF o activitat d’altre entitat o federació, sense el 
coneixement i consentiment exprés d’un coordinador de l’entitat de la qual forma part. 
 

13. L’actuació com a membre de l’ADF: ús de credencials, ús de vehicles o maquinària, ús del vestuari 
ADF; sense el coneixement i consentiment de la Junta de l’ADF suposarà la pèrdua immediata i 
irrevocable de la condició de voluntari.  
 

14. Els vehicles, eines i material de l’ADF es desaran sempre a la seu o magatzem d’aquesta. 
Qualsevol altre dipòsit del material o vehicle ha de comptar amb l’aprovació per escrit de la Junta.  
 

15. El voluntari es considera informat que els vehicles de l’ADF disposen de sistemes de localització 
que comuniquin la seva posició de forma constant. 
 

16. El voluntari es compromet a procurar que el seu inici i fi de servei s’ha tramitat correctament al 
centre de coordinació corresponent pels mitjans establerts per la Junta. 
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, t'informem del següent: 

El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Agrupació de Defensa Forestal Girona amb 
CIF G17793381, amb seu a la Plaça del vi, 17001 de Girona i correu electrònic 
gironaadf@gmail.com i a la Federació ADF Les Gavarres amb CIF G17956202, amb seu a la zona 
esportiva municipal s/n, 17246 de Santa Cristina d’Aro i correu electrònic 
federacio@adfgavarres.cat 

En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal de gestionar el 
voluntariat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen 
des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats dels voluntaris. 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte a 
aquelles entitats relacionades amb el voluntariat ADF a les quals està representada l’ADF Girona 
i la Federació ADF Les Gavarres i en els casos en què hi hagi una obligació legal o que sigui 
necessari per als serveis que pugui percebre l’ADF Girona, La Federació ADF Les Gavarres i el 
voluntari per la seva condició (assegurances, mútues, coordinació efectius, aplicacions de 
gestió,...). 

Tens dret a obtenir confirmació sobre si l'Agrupació de Defensa Forestal Girona i la Federació 
ADF Les Gavarres estan tractant les teves dades personals per tant tens dret a accedir a les seves 
dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no 
siguin necessaris. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb 
els sol·licitats. 

DRET D’IMATGE 
Autoritzo a l’ADF Girona i la Federació ADF Les Gavarres a utilitzar la meva imatge obtinguda en 
qualsevol de les actuacions que realitzi com a membre de l’entitat per a finalitats informatives, 
formatives, de conscienciació i promoció dels seus objectius, actes i finalitats. 

Sí                       No 

El voluntari manifesta haver llegit, entès i acceptat les condicions d’aquest compromís 
autoritzant el tractament de dades i imatge segons consta, 

Lloc i data 
 

Firmes (CAL TAMBÉ SGINAR LA RESTA DE PÀGINES PER DAVANT I DARRERA A UN LATERAL) 

   

El voluntari El representant de l’ADF El tutor legal, si s’escau. 
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