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ANNEX A L’ACORD DE COL·LABORACIÓ COM A PERSONA VOLUNTÀRIA D’ADAM 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la seva plena capacitat per a signar aquest Acord i, en 

conseqüència: 

 

MANIFESTEN: 

 

1.- Què la PERSONA VOLUNTÀRIA ha sol·licitat col·laborar amb ADAM en benefici dels gossos allotjats al 

Centre. 

 

2.- Què ADAM està interessat en acceptar la col·laboració del/la sol·licitant. 

 

3.- Què veient els comuns interessos de les parts, subscriuen aquest Acord de Col·laboració, amb subjecció 

a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

 

1. Objecte de l’Acord. 

 

Aquest acord se subscriu amb l’objecte de regular les condicions en que LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

col·laborarà amb ADAM. 

 

2. Característiques de la col·laboració. 

 

2.1. La col·laboració de LA PERSONA VOLUNTÀRIA tindrà caràcter altruista i solidari i tindrà un 

període de prova, reservant-se la direcció d´ADAM l’admissió de la persona. 

 

2.2. LA PERSONA VOLUNTÀRIA sol·licita portar a terme la col·laboració de manera lliure, sense que 

hi hagi cap obligació personal ni deure jurídic de fer-ho. 

 

2.3. La col·laboració es durà a terme en el marc del que disposi la direcció d´ADAM i, de 

conformitat amb els seus programes. 

 
3. Drets de LA PERSONA VOLUNTÀRIA. 

 

LA PERSONA VOLUNTÀRIA té els següents drets: 

 

3.1. Rebre, tant amb caràcter inicial com de manera permanent, la informació, formació, orientació, 

suport i, en el seu cas, mitjans materials necessaris per a l'exercici de les funcions que se li 

assignin. 

 

3.2. Ser tractat/da sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i  creences. 

 

3.3. Ser escoltat/ada pels Responsables de la protectora i/o Coordinador dels voluntaris. 
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3.4. Ser assegurat/da contra els riscos dels danys que, involuntàriament, pugui causar a tercers per 

raó de la seva activitat. 

 

3.5. Realitzar la seva activitat en les condicions de seguretat i higiene degudes, en funció de la 

naturalesa i característiques d'aquella. 

 

3.6. Cessar lliurement en la seva condició de voluntari/tària d´ADAM. 

 

4. Deures de LA PERSONA VOLUNTÀRIA. 

 

LA PERSONA VOLUNTÀRIA té els següents deures: 

 

4.1. Cooperar en la consecució dels objectius d´ADAM. 

 

4.2. Complir amb els compromisos adquirits amb ADAM, actuant amb responsabilitat, bona fe i 

gratuïtat, respectant les seves finalitats i normativa i, actuant de forma diligent i solidària, 

notificant i mantenint informat al Centre de la seva disponibilitat d’assistència i col·laboració, 

així com dels possibles canvis que sorgeixin en aquest sentit. 

 

4.3. Rebutjar qualsevol contraprestació material que pogués rebre per part de terceres persones en 

relació a la seva tasca de voluntariat. 

 

4.4. Participar en les tasques formatives previstes per ADAM de manera concreta per a les 

activitats i funcions confiades, així com les que amb caràcter permanent es necessitin per 

mantenir la qualitat dels serveis que presti. 

 
4.5. Atendre i seguir les instruccions dels responsables i/o del coordinador de voluntaris i, 

respectar que les decisions al voltant dels animals corresponen únicament a aquestes 

persones. 

 

4.6. Respectar els drets dels gossos del centre i tenir cura d’ells durant el seu passeig. Utilitzar les 

corretges i, si s’escau, el morrió. Respectar a la resta de vianants i, recollir els excrements que 

l’animal pugui generar. 

 

4.7. Respectar i cuidar els recursos materials que ADAM  posi a la teva disposició. 

 

 

5. Deures de l’Associació defensa dels Animals el Masnou, ADAM. 

 

El Centre té els següents deures: 

 

5.1. Complir els compromisos adquirits amb LA PERSONA VOLUNTÀRIA en aquest acord. 

 

5.2. Establir sistemes interns d'informació, orientació i formació adequats per a la realització de les 

tasques que li siguin adjudicades a LA PERSONA VOLUNTÀRIA. 
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5.3. Portar un registre d'altes i baixes del personal voluntari. L’associació te vigent una assegurança 

de responsabilitat civil a tercers. 

 
5.4. Donar una formació inicial, tant sobre la manipulació general dels animals del recinte com 

sobre el desenvolupament precís de les tasques en les que ha de col·laborar.  

 
6. Normes de funcionament per a les passejades amb gos. 

 

Els primers dies d’activitat com a passejador de gossos estaran supervisats pel responsable del torn, o bé, 

per a voluntaris amb experiència. 

 

Està totalment prohibit renyar al gos cridant-lo, donant-li estrebades i ni cal dir, pegant-lo. Els gossos són 

animals abandonats, estressats i emocionalment alterats. En situacions així, els provoquem més estrès i, fins i 

tot, els podem provocar l’impuls de mossegar, a banda de fer que tot el treball que s’hagi fet amb el gos es 

perdi i s’hagi de tornar a començar de 0. 

 

Totes aquelles persones menors de 16 anys NO PODRAN TREURE NI PORTAR CAP GOS, encara que surtin 

acompanyats d’un adult. 

 

Les passejades dels gossos es podran realitzar únicament si: 

 

6.1. LA PERSONA VOLUNTÀRIA és major de 18 anys. 

  

6.2. LA PERSONA VOLUNTÀRIA major de 16 anys, però menor de 18 anys, va acompanyada  d’un 

altre voluntari major d’edat.  

 

6.3. LA PERSONA VOLUNTÀRIA que durà a terme el passeig  compleix, si s’escau, les pautes 

marcades pels professionals pel benestar del gos. 

 

6.4. No s’utilitzarà el mòbil durant les passejades. Únicament el farem servir per a documentar 

quelcom que creiem pugui ser interessant, caques fora de la normalitat, vòmits, etc. i, 

sempre després d’assegurar-nos que el gos que portem no se’ns pot escapar. 

 

6.5. En cas que s’esdevingui algun incident durant el passeig, s’informarà al responsable del torn 

en el mateix moment de l’arribada a les instal·lacions. 

 

6.6. Important utilitzar roba còmode i calçat adequat durant el passeig de gossos. Si el 

responsable del torn considera que el calçat no és el correcte, té la potestat de no donar cap 

gos al passejador pel benestar tant de la persona com del gos. 

 

7. Normes per passejar a un gos classificat com a GPP. 

  

Només les persones majors de 18 anys, autoritzades i posseïdores de la corresponent llicència, podran 

treure als gossos considerats per la normativa legal vigent com a GPP (Gos Potencialment Perillós) que 

pugui haver al centre. 
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El compliment de les pautes establertes per l’ensinistrador i, els requeriments legals per al passeig dels 

gossos GPP, són indispensables pel benestar d’aquests animals i, la nostra responsabilitat és vetllar perquè 

ni ells, ni les persones que els treuen puguin tenir cap contratemps. 

 

8. Consells i durada de les passejades. 

 

El passeig tindrà una durada de mínim de 30/40 minuts, caminant a pas normal. 

 

Si el gos surt de la gàbia molt nerviós (saltant, mossegant la corretja, bordant, etc.), es portarà primer al 

“campito” i es calmarà deixant-lo que olori, corri, etc., Mentre fa això, caldrà ignorar-lo (asseguts o de peu, 

però sense mirar i/o parlar al gos). Quan estigui calmat se li posarà la corretja i, de manera tranquil·la, es 

podrà començar el passeig. 

 

Els gossos sempre sortiran lligats i, en cap moment es podran deixar lliures durant el passeig. En cas de 

fugida del gos que passegeu, si no el podeu agafar, seguir-lo alhora que aneu informant al responsable del 

torn per no perdre’l de vista i, poder-lo recuperar sense que pateixi cap mal. 

 

Cal mantenir sempre la distància de seguretat amb altres gossos, entenent com a distància de seguretat 

aquella que impedeix que dos gossos s’arribin a tocar. El passeig ha de ser una activitat tranquil·la i 

relaxada pel gos i per la persona.  

 

Sota cap concepte es deixarà mai el gos lligat i/o sol, si cal fer alguna cosa sense el gos, aquest es tornarà 

abans a la gàbia. 

 

Pararem especial atenció a aquelles persones que porten bastó, caminen amb moviments anormals, van en 

bicicleta, porten uniforme o bé son de color. Alguns gossos poden tenir aversió respecte d’aquests 

condicionants. 

 

Durant el passeig, es recolliran els excrements (hi ha un punt de subministrament de bosses de plàstic a la 

sortida del centre)  i es dipositaran al contenidor de brossa. Si no trobem cap durant el passeig es llençaran 

en arribar a la Protectora. 

 

Es mantindran als gossos allunyats del mobiliari i cotxes, per evitar que hi orinin. 

 

És molt important no donar menjar als gossos perquè pot causar problemes greus a la seva salut (torsions 

d’estómac, diarrees, etc.), llevat de petits premis a certs gossos i, sempre sota la supervisió del responsable 

del torn. 

 

En cas d’enfrontament o baralla, mai s’han de separar als gossos ja que pot ser motiu de mossegada. Cal 

avisar al responsable més proper. 

 

En les zones de pas, estiguin concorregudes o no, farem el següent: 

 

8.1. En la mesura del possible NO ens aturarem i sortirem el més aviat possible de la zona. 

 

8.2. Es donarà preferència a les persones que es trobin més a prop de la sortida/entrada. 
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8.3. Se cedirà el pas a les persones que ens creuem, portin gos o no i, entendre que no a tothom li 

agraden. 

 
8.4. Alertarem verbalment dels moviments que farem a les persones que es trobin a prop. En 

aquestes zones, es molt important mantenir la distància de seguretat i no posar-se nerviós ja 

que, li transmetrem al gos el nostre estat anímic 

 

Qualsevol incident o anomalia (caques, comportament, accidents amb o sense terceres persones 

implicades, mossegades, etc.), haurà de ser comunicada al responsable de torn que, ho comunicarà a la resta 

de responsables d´ADAM per fer seguiment. 

 

L’ús dels “campitos” es farà sempre prèvia consulta i autorització del responsable de torn.  

 

9. Normes del Centre. 

 

Els gossos, propietat dels voluntaris, no podran entrar a la protectora, ni tampoc sortir a passejar 

juntament amb els gossos del centre. Només aquelles persones autoritzades podran fer aquesta activitat. 

 

Els familiars, nens, amics i/o coneguts dels voluntaris, NO podran ACCEDIR a la ZONA de les GÀBIES i, NO es 

podrà cedir el passeig dels gossos a persones no voluntàries, encara que siguin majors d’edat. 

 

No cridar, donar cops a les gàbies o perseguir als animalons (ja siguin els gossos o els gats) per acariciar-los, 

ja que es pot alterar als animals. Tampoc és permès córrer a la zona de la protectora. 

  

No portar ni donar cap tipus de menjar als gossos (llaminadures, pa, óssos,…) si no està expressament 

indicat per el responsable del torn. 

 

No manipular documentació d´ADAM i guardar, quan procedeixi, confidencialitat de la informació rebuda 

i/o coneguda en el desenvolupament de la seva activitat  voluntària. 

 

No parlar en nom d´ADAM sense autorització expressa i, fer un ús responsable i diligent de l’acreditació i/o 

distintiu. 

 

10. Normes de seguretat dins el recinte. 

 

La col·laboració dels voluntaris és cabdal pel bon funcionament de la Protectora i pel benestar dels 

animals. És per això que és molt important: 

 

10.1 No obrir alhora les portes d’entrada/sortida del recinte. Fins que una no estigui tancada, no 

obrirem l’altre. Així evitem que si algun gos és fora de la seva gàbia pugui sortir al carrer. 

 

10.2 No es deixaran objectes a l’interior de les gàbies (pilotes, pals, etc.). 

 

10.3 No es posaran tovalloles o mantes als gossos sense el vist i plau del responsable del torn ja 

que, alguns gossos se les mengen i han d’anar després al veterinari. 

 

11.  Durada de l’Acord de Col·laboració i formes d’extinció. 
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Aquest acord serà vigent des de la data de la seva signatura i fins la sol·licitud de la seva extinció. 

 

Són causes d’extinció d’aquest Acord: 

 

11.1 El mutu acord entre les parts, LA PERSONA VOLUNTÀRIA i ADAM. 

 

11.2 El desig exprés de LA PERSONA VOLUNTÀRIA, que ho haurà de notificar per escrit a ADAM  

amb una antelació mínima d’una setmana. 

 

11.3 L’incompliment de les tasques que li hagin estat assignades a LA PERSONA VOLUNTÀRIA. 

 

11.4 La no assistència reiterada i injustificada de  LA PERSONA VOLUNTÀRIA. 

 

11.5 L’incompliment de qualsevol dels deures i/o normes exposades en aquest Acord de 

Col·laboració serà motiu de sanció o expulsió. En aquest cas, ADAM  quedarà exempta de 

qualsevol responsabilitat. 


