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Sol·licitud d’inscripció 

Banc del Temps Pont del Dimoni 
 

Dades personals: 

Cognoms i nom  _______________________________________________________________________  

Data naixement ______________   DNI/NIE ________________ Nacionalitat________________________ 

Adreça______________________________________________________________________________ 

Municipi _____________________________________________________________________________   

Codi postal __________________________   Telèfons ________________________________________  

E-mail _____________________________________________________________________________

Motiu pel qual desitja participar en el Banc del temps:      

 

Serveis oferts: 

1.- 

2.- 

3.- 

Serveis demanats: 

1.- 

2.- 

3.- 

Normes del Banc del Temps Pont del Dimoni: 

1.     El Banc del Temps té com a finalitat promoure l’intercanvi de temps entre persones, crear xarxes 
de cooperació i ajudar-se mútuament. 

2.     L’intercanvi està adreçat principalment a oferir i demanar serveis per a resoldre necessitats 
puntuals de la vida diària. Aquestes prestacions no hauran de ser configurades ni assimilades a les 
relacions de treball autònom i subordinat, o susceptibles de contractació laboral. 

3.     L’àmbit territorial d’actuació del Banc del Temps  està referida la ciutat de Girona. La mesura 
d’intercanvi es l’hora, amb independència del tipus de serveis que s’intercanviïn entre les  persones 
associades. 
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4.     Les persones, majors d’edat, podran inscriure’s gratuïtament en el Banc del Temps. Per això 
hauran de completar aquesta fitxa d’inscripció, presentar un document vàlid d’identificació (DNI/NIE) i 
sotmetre’s a una entrevista prèvia. 

5.     La inscripció es realitzarà únicament en les seus del Banc del Temps Pont del Dimoni (CC Can 
Ninetes o CC Sant Narcís).  La inscripció només serà considerarà acceptada després de la realització 
de l’entrevista realitzada per la Secretaria i de la signatura d’aquest reglament. 

6.     Cada persona inscrita en el Banc del Temps serà titular d’un compte corrent de temps i disposarà 
d’un talonari personal, físic o virtual, que farà servir en el moment de rebre temps d’un servei realitzat 
per una altra persona. 

7.     Les persones adscrites al Banc ofereixen un determinat número d’hores d’intercanvi, i poden 
sol·licitar aquest mateix número d’hores, equilibrant així l’oferta i la demanda. 

8.     La secretaria del Banc del Temps editarà un butlletí amb certa periodicitat. En aquest butlletí 
figurarà la relació dels serveis disponibles per l’intercanvi, la identificació i la localització de les 
persones corresponents. 

9.     La responsabilitats sobre els serveis disponibles i la realització efectiva de cada intercanvi que es 
dugui a terme és únicament de les persones implicades en el mateix. 

10. La signatura d’aquest Reglament eximeix al Banc del Temps Pont del Dimoni, com a entitat 
gestora, de tot tipus de responsabilitat relativa als danys o perjudicis que puguin produir-se durant 
l’exercici de l’activitat del Banc del Temps. 

11. El contingut de la informació recollida en relació a les persones inscrites en el Banc del Temps és 
de caràcter confidencial i no està permesa la seva difusió per finalitats alienes al Banc. En 
conseqüència, la persona inscrita exonera Banc del Temps del Dimoni de qualsevol responsabilitat 
amb motiu del possible ús indegut de pugui efectuar de les seves dades qualsevol altre soci, renunciant 
expressament a exercitar accions legals en contra d'aquella entitat. 

12. Signant aquest document, la persona inscrita queda informada a l'efecte de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que les dades personals 
facilitades s'incorporaran a un fitxer del qual és responsable Banc del Temps Pont del Dimoni, i 
autoritza el seu tractament per dur a terme la finalitat pròpia de l'activitat d'aquesta entitat.  
També queda informat/da que podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant escrit dirigit a Banc del Temps Pont del Dimoni  en la direcció carrer Santa Eugènia 146 de 
Girona, així com que en qualsevol moment pot revocar el seu consentiment a qualsevol dels extrems 
anteriorment esmentats, també mitjançant correu electrònic a l'adreça bdtpontdeldimoni@gmail.com. 
 
13. Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades 
pel Banc del Temps i publicades a la pàgina web o en qualsevol altre mitjà de comunicació relacionat 
amb ell.  
  (Si no autoritzes marca la següent casella)           No autoritzo 
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