
FORMULARI COMPROMÍS DE VOLUNTARI DE LA
PROTECTORA D'ANIMALS DE MAÓ – PASSEJA CANS

Data: __________________ Data de naixement:  _________________

Nom i cognoms:  _________________________________________________

DNI:_________________________ Telèfon:___________________________

Correu electrònic:_________________________________________________

Domicili:________________________________________________________

Població: ________________________                 Codi postal:_____________

Voluntari del Projecte Passeja Cans al Centre d’Acollida d’Animals de Maó. Les funcions del
voluntari son les de passejar els cans segons les normes de funcionament que consten a aquest
document. La durada és indefinida fins a la renúncia del voluntari. Es proveirà d’una formació prèvia
de mitja hora en la que se li explicaran les normes de funcionament i el recorregut. El voluntari pot
desvincular-se mitjançant correu electrònic a protectoramao@gmail.com o whatsapp al grup de
voluntaris amb una antelació de una setmana. Els conflictes que puguin sorgir seran resolts segons
el protocol de gestió de conflictes inclòs dins el Pla de Voluntariat.

Si vols ser voluntari de la Protectora d'Animals de Maó t'interessa llegir els drets i obligacions que
consten en el revers d'aquest qüestionari.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS -  A continuació disposa de la informació bàsica sobre protecció de dades.

De conformitat amb el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i
garanties del drets digitals, de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Responsable PROTECTORA D’ANIMALS MAÓ

Finalitat Recollida de les dades per complimentar el formulari de voluntaris.

Legitimació Interès legítim.

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional
RGPDUE

Consentiment exprés per l’ús del
Dret d’Imatge

Dono el meu consentiment exprés per l’ús del Dret d’Imatge.

Comunicacions Autoritzo per incloure’m en un grup de WhatsApp, amb la finalitat de rebre i traspassar
informació i/o comunicacions.

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:
www.protectoramao.com\informacio-addicional-rgpdue/

Signatura Com a prova de conformitat amb lo que s'ha manifestat en aquest document, signo.
Nom, cognoms i data

mailto:protectoramao@gmail.com


DRETS DEL VOLUNTARI

- Rebre la formació, orientació i mitjans materials necessaris per a l’exercici del voluntariat.
- Ser tractats sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
- Les dades contingudes en aquest formulari es tractaran confidencialment i no seran cedides a

tercers.
- Mitjançant correu electrònic a protectoramao@gmail.com, aquesta es compromet a eliminar-los

de la seva base de dades

DEURES DEL VOLUNTARI

- Ser major de 18 anys. Els menors d’edat no podran accedir al projecte, encara que tinguin el
consentiment del seu tutor.

- La Protectora es reserva el dret d’admissió i expulsió del voluntaris.
- Complir amb el disposat en les normes legals estatals i autonòmiques que regeixen les activitats

dels voluntaris.
- Mantenir la confidencialitat y la discreció en el ús de les dades relatives a la entitat. 
- Respectar la organització sense utilitzar-la en benefici propi. 
- Fer un ús responsable dels bens materials que la organització posi a la seva disposició.  
- Respectar la dignitat i la llibertat dels altres voluntaris.
- Respectar les normes de funcionament sobre el passeig de cans que es relacionen en aquest

document.
- El voluntariat no comportarà cap relació laboral o retribució.
- Conèixer la necessitat de vacunar-se contra el tètanus.
- Pagar les multes o sancions derivades de les infraccions que realitzi.

NORMES DE FUNCIONAMENT

- Els voluntaris que passegin cans hauran rebut una formació prèvia.
- L’assignació de cans als voluntaris és una tasca exclusiva dels cuidadors del centre.
- El voluntari signarà un registre en el que s’indicarà la data, l’hora, el seu nom, el nom del ca i els

horaris de sortida i entrada.
- El passeig ha de ser una activitat tranquil·la i relaxada per no augmentar el nivell d’estrès de

l’animal. No es pot córrer ni cridar.
- Els cans aniran sempre fermats amb corretges amb una llargària màxima de 1,5 metres i mai se’ls

deixarà amollats. Tampoc es deixarà que s’atraquin a altres cans, amb l’objectiu d’evitar
l’enfrontament. El collar i corretja a emprar serà el que indiqui el cuidador del centre.

- Mai es deixarà al ca fermat o tot sol.
- Quan hi hagi persones transitant pel mateix camí mai es deixarà que el ca s’atraqui a elles, en tot

cas seran les persones les que s’atraquin. Hi ha persones a les que no els hi agraden els cans. Es
prestarà especial atenció a les persones que utilitzin bastó o vagin en bicicleta, skate, etc.

- Estarà prohibit passejar amb altres cans que no siguin del centre. Es podran treure dos cans a
passejar junts sempre que el cuidador ho hagi autoritzat.

- En el cas de fugida del ca, s’avisarà immediatament al centre (693 80 52 21) i a la Policia Local de
Maó (971 36 39 61).

- Pel passeig dels cans PPP serà necessari estar en possessió de la corresponent llicència i el
passeig sempre serà amb morrió i sense atracar-se a persones ni altres animals.

- Els voluntaris respectaran els horaris que marqui el centre.
- S’atendran qualsevol altres instruccions dels cuidadors de la canera que no estiguin incloses dins

aquest document i que tinguin relació amb les característiques particulars de cada animal.
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