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TÍTOL I. Disposicions generals
Article 1. Àmbit d’aplicació
El present reglament serà d’aplicació als programes, projectes o actuacions de voluntariat
que promogui i desenvolupi directament el Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona (d’ara en endavant Museu Marítim), en el marc de l’ interès general,
d’acord amb l’article 4 de la Llei 6/1996, de 15 de gener del voluntariat.
Article 2. Objecte
El present Reglament- marc té per objecte regular l’acció del voluntariat en l’àmbit del
Museu Marítim, entenent-se per voluntariat, el conjunt d’activitats d’interès general,
desenvolupades per persones físiques, sempre que aquestes accions no es realitzin en
virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda i reuneixin
els següents requisits:
a) Que tinguin caràcter altruista i solidari.
b) Que la seva realització sigui lliure, no motivada per cap tipus d’obligació personal
ni deure jurídic.
c) Que no comporti contraprestació econòmica.
d) Que siguin desenvolupades pel Museu i s’ajustin a programes o projectes
concrets de col·laboració.
Aquesta activitat no podrà en cap cas substituir el treball retribuït.
Article 3. Funcions dels voluntaris/es
3.1 L’actuació de les persones voluntàries s’emmarca en l’àmbit de l’acció voluntària
realitzada en els projectes i activitats desenvolupades en el Museu.
3.2 Les funcions es concreten de la manera següent:
a) Participació en el disseny i avaluació dels projectes i/o actuacions ens els que
s’incorpori.
b) Realització de les activitats pròpies dels projectes als que està adscrit.

TÍTOL II. Sistemes d’ingrés i baixa com a voluntari del Consorci
Article 4 Ingrés
4.1 Les places de voluntari/a del Museu hauran de ser provistes mitjançant convocatòria,
realitzada pel director general.
4.2 La convocatòria haurà de fer-se pública i incloure les places convocades.
4.3 Els aspirants hauran de complir els requisits d’admissibilitat i en el seu cas, les proves
per demostrar la idoneïtat de l’aspirant.
Article 5 Requisits d’admissibilitat
5.1 Els/les aspirants hauran de ser majors de 18 anys i reunir els requisits que en el seu
cas, s’estableixin a cada convocatòria específica.
5.2 L’aspirant ha de presentar en el lloc indicat a la convocatòria, una sol·licitud tipus que
serà lliurada pel propi Consorci.
5.3 En la sol·licitud ha d’adjuntar-se un currículum vitae, còpia del DNI/Passaport, i
declarar que no es pateix cap deficiència psíquica o física que l’impossibiliti per a realitzar
les funcions pròpies.
Article 6 Selecció dels aspirants admesos
6.1 Tots els/les aspirants que compleixin els requisits de l’article anterior i d’altres que
eventualment determini la convocatòria, han de ser convocats/es per superar com a
mínim les proves que s’especifiquin en cadascuna de les convocatòries així com a la
realització d’una entrevista personal, per tal de fer l’oportuna valoració a l’objecte
d’assignar els projectes més adequats, ajustant el perfil del voluntari/a a les necessitats
de cada projecte.
6.2 Amb les dades de les proves anteriors i la puntuació obtinguda pels aspirants, el
director general adoptarà una resolució amb la relació dels aspirants aptes que es farà
pública a la Web i al taulell d’anuncis del Museu.
6.3 El voluntari/a i el Museu signaran un document de compromís de voluntariat on
s’establiran les condicions que el regulen.
Article 7 Causes i procediment de baixa

7.1 La relació de col·laboració voluntària amb el programa finalitzarà a petició pròpia per
escrit i dirigit al director general del Consorci, per declaració d’incapacitat, per pèrdua de
qualsevol dels requisits d’ingrés, per malaltia o defecte físic que impossibiliti per l’exercici
normal de les funcions, per revocació del nomenament i per finalització del projecte de
voluntariat al qual s’estigui adscrit.
7.2 La revocació del compromís de voluntariat, es realitzarà per resolució del director
general, previ incoació d’un expedient contradictori, en els següents supòsits:
-

-

Per haver deixat de complir tres vegades seguides i sense causa justificada les
obligacions del voluntariat.
Per la negativa a assistir a cursos de formació sense causa justificada.
Per actes i conductes que atemptin contra la dignitat de terceres persones, o
contra el prestigi i consideració del Museu o contra els principis d’actuació
establerts a l’article 2 del present Reglament.
Pel consum de substàncies tòxiques i d’altres que puguin repercutir en el servei.

TÍTOL III. Acreditació
Article 8 Acreditació
8.1 Els voluntaris/es disposaran d’un carnet identificatiu que acreditarà la seva condició,
així com dels elements distintius corresponents.
8.2 Els voluntaris/es tenen l’obligació de portar sempre el carnet identificatiu, que es
retornarà al Consorci en cas de finalització de la relació de voluntariat.
8.3 En cas de robatori o de pèrdua del carnet, es comunicarà el més aviat possible
aquest fet al Consorci.
TÍTOL IV. Assegurances
Article 9 Pòlissa d’Assegurances
Es subscriurà a càrrec del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona, una pòlissa d’assegurances per tal de cobrir els riscos en que puguin incórrer
els voluntaris/es durant el temps que desenvolupin la seva col·laboració: accidents
personals i possibles responsabilitats civils que puguin derivar-se de la seva actuació en
vers terceres persones.

TÍTOL V. Drets, Obligacions i Incentius
Article 10 Drets
10.1 Rebre tant, amb caràcter inicial com permanent, la informació, formació, orientació i
suport, i en el seu cas, els mitjans necessaris per l’exercici de les funcions que se’ls hi
assignin.
10.2 Participar activament en les activitats en les que s’integrin.
10.3 Ser assegurats contra tot els riscos per accident i malaltia derivats directament de
l’exercici de l’activitat voluntària.
10.4 Ser tractats sense discriminació, per raó de naixement, sexe, raça, respectant en tot
cas la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
10.5 Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició.
10.6 Realitzar la seva activitat en condicions de seguretat i higiene.
10.7 Reemborsar les despeses legalment autoritzades en el compliment de l’acció
voluntària.
10.8 Rebre la formació corresponent al Codi de Deontologia del ICOM per als Museus, de
2006.
Article 11 Obligacions
11.1 Complir amb els compromisos adquirits amb el Museu Marítim.
11.2 Guardar, quan procedeixi, la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda
durant el desenvolupament de la seva activitat voluntària.
11.3 Actuar de forma diligent i solidaria.
11.4 Seguir les instruccions adequades en el desenvolupament de les activitats
encomanades.
11.5 Utilitzar degudament l’acreditació del Museu Marítim.
11.6 Respectar i cuidar els recursos materials que posi a la seva disposició el Consorci.

11.7 Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica que pugui es pugui rebre de terceres
persones relacionades amb la seva activitat.
11.8 Respectar els drets dels beneficiaris de l’acció voluntària.
11.9 Participar en les activitats formatives previstes.
11.10 Totes les altres pròpies de les funcions que s’encomanin.
Article 12 Incentius
Els voluntaris/es gaudiran d’entrada gratuïta a l’exposició permanent del Museu Marítim,
prèvia la seva acreditació, i rebran la informació relativa a les exposicions i activitats que
es realitzin des del Museu.
TÍTOL VI. Règim jurídic i resolució de conflictes
Article 13 Règim jurídic
Per tot allò no regulat en el present reglament, serà d’aplicació la Llei 6/1996, de 15 de
gener del Voluntariat.
Article 14 Resolució de conflictes
Els conflictes que sorgeixin entre els/les voluntaris/es i el Museu, en l’exercici de les
activitats pròpies del voluntariat, es dirimiran mitjançant la jurisdicció competent.

MODEL DE DOCUMENT DE COMPROMÍS ENTRE EL CONSORCI DE LES
DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA I LA PERSONA
VOLUNTÀRIA
REUNITS
D’una part el Sr. .................................................................................................
I de l’altra, el Sr. ..................................................................................................
Per mitjà d’aquest document, i d’acord amb el que s’estableixen als articles 1.3 d) del
vigent Estatut dels Treballadors i l’article 9.1 de la Llei 6/1996 del voluntariat, es manifesta
el següent
COMPROMÍS DEL VOLUNTARIAT
Primer- El Sr. ................... s’ofereix a realitzar a favor del Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barcelona, que ho accepta, una prestació voluntària, lliure i
altruista de serveis cívics, sense rebre a canvi cap tipus de contraprestació econòmica,
en benefici de terceres persones.
Aquesta acció voluntària tindrà lloc en el període de temps comprés entre el dia ...............
i el dia ......................, i es centrarà exclusivament en les següents tasques, en
compliment del Reglament Marc de voluntariat del Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona, que es compromet a complir amb la signatura del present
document:

Segon- El compromís de voluntariat finalitzarà:
a)
b)
c)
d)

Per extinció del període estipulat o tasca concertada.
Per incompliment manifest per qualsevol de les dues parts.
Per impossibilitat de compliment de les tasques encomanades.
Per revocació del nomenament.

Tercer- S’informa que, d’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer
automatitzat per al seu tractament informàtic i que amb la signatura d’aquest document
s’autoritza al Consorci a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la
tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès.
Signatures ....................................................

