
NORMES DE FUNCIONAMENT DEL BANC DE TEMPS DE SANT SADURNÍ 

 

1. El Banc de Temps de Sadurní té com a finalitat promoure l’intercanvi 
entre les persones que en formen part, és a dir, els socis/sòcies, sobre 
la base de donar i rebre habilitats, coneixements i serveis puntuals, i 
funciona sense ànim de lucre. 

2. La mesura d’intercanvi és l’hora, amb independència del tipus de servei 
que els socis/sòcies intercanviïn. 

3. S’hi poden inscriure totes les persones majors d’edat. 
4. Per ser-ne soci/sòcia cal realitzar una entrevista i omplir un full 

d’inscripció, amb les dades personals i els serveis que es vol donar i 
rebre, i també cal acceptar i signar les normes de funcionament. 

5. Una vegada feta la inscripció, es facilita al nou soci/sòcia una llista de 
serveis disponibles i un talonari de xecs de temps. 

6. El soci/sòcia es compromet a oferir i demanar serveis, és a dir, ha 
d’oferir hores del seu temps lliure per fer serveis i també ha de demanar 
hores per rebre serveis. 

7. El soci/sòcia és titular d’un compte corrent de temps, amb un saldo 
inicial de 3 hores. El saldo anirà variant en funció dels serveis que vagi 
oferint i demanant. La diferència màxima entre hores donades i hores 
rebudes no pot superar les 10 hores. 

8. La Secretaria del Banc s’encarrega de confeccionar la llista de serveis 
disponibles per intercanviar, la qual ha d’anar actualitzant 
periòdicament. La llista actualitzada l’ha de fer arribar als socis/sòcies 
per correu electrònic, i també es pot consultar a l’oficina del Banc. 

9. La Secretaria del Banc ha de vetllar per facilitar el coneixement i la 
confiança entre els socis/sòcies organitzant trobades i activitats, i els 
socis/sòcies es comprometen a participar-hi en la mesura que puguin. 

10. La Secretaria del Banc no es fa responsable de la problemàtica 
que pugui sorgir en el transcurs de l’interncanvi. El soci/sòcia accepta el 
risc que els intercanvis puguin comportar. 

11. El soci/sòcia es compromet a acceptar la mediació del Banc en els 
conflictes que puguin sorgir, i les seves decisions són finals i sense 
possibilitat d’apel·lació. 

12. Abans que es faci el servei, cal donar tota la informació possible 
(horaris disponibles, durada, lloc, material necessari, descripció...); la 



persona que ofereix el servei ha d’assegurar-se que l’altra entén el que 
farà, i totes dues han d’arribar a un acord sobre qui s’encarrega 
d’aportar/obtenir el material. 

13. El soci/sòcia ha de contactar anticipadament amb l’altre en cas de 
fer tard o haver de cancel·lar el servei. 

14. Una vegada finalitzat el servei, el soci/sòcia té un termini màxim de 
8 dies per portar el xec a qualsevol dels punts de recollida determinats 
per la Secretaria. 

15. Els socis/sòcies autoritzen la Secretaria del Banc a facilitar les 
seves dades als altres socis/sòcies per poder fer els intercanvis, i tant la 
Secretaria del Banc com els socis/sòcies es comprometen a guardar la 
màxima confidencialitat sobre aquestes dades. 

16. El soci/sòcia cedeix els drets d’imatge a la Secretaria del Banc a fi 
que es puguin publicar en els mitjans de difusió les fotografies fetes en 
trobades i reunions. 

17. El soci/sòcia es pot donar de baixa del Banc quan vulgui, 
procurant que la diferència entre hores donades i rebudes sigui 0. 

18. És la intenció del Banc participar en activitats organitzades per 
altres entitats del poble, amb la col·laboració voluntària dels seus 
socis/sòcies. 

19. El soci/sòcia es compromet a acceptar i complir aquestes normes 
de funcionament, i l’incompliment d’aquestes pot ser causa de sanció o 
fins i tot expulsió del Banc. 

 

Nom i cognoms: 

Data: 

Signatura: 

 

Les dades que el soci/sòcia proporciona seran introduïdes en un fitxer del 
Banc de Temps de Sant Sadurní d’Anoia per a la gestió i el control de totes 
les qüestions relatives al Banc. Aquestes dades poden ser cedides únicament 
a altres socis/sòcies del Banc. D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el 
soci/sòcia pot exercir en tot moment els seus drets d’oposició, accés, 
rectificació i cancel·lació dirigint-se a qualsevol punt gestor del Banc. 


