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ACORD DE COL·LABORACIÓ D’ENTRENADOR EN RÈGIM DE VOLUNTARIAT 

 
D’una part, el Club ................................................................................  amb domicili social a ........................................, 
carrer ....................................................., amb C.I.F. número XXXXXXXXXXX, representada en aquest acte pel President  
Sr................................................................................... i el Secretari Sr. ..................................................................................    
D’altra banda, el Sr. ..................................................................................,  major de edat proveït del DNI XXXXXXXXXXX amb 
domicili al carrer ................................................................................................ de la població de ............................................ 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per l’atorgament del present acord de col·laboració en règim de 
voluntariat, que queda sotmès al règim establert en la Carta del Voluntariat de Catalunya (Resolució 98/V, de 29 de maig 
de 1996 del Parlament de Catalunya en la seva) i, supletòriament, de la Llei 6/1996, de 15 de Gener, del Voluntariat, i tal 
efecte 
 

EXPOSEN 

  
El Club ................................................................................  (a partir d’ara el CLUB)  com a entitat esportiva privada que està 
mancada d'ànim de lucre, que té entre les seves funcions promoure el foment i desenvolupament d’ activitats esportives 
relacionades amb el futbol, l’entrenament de futbolistes en etapa de formació, perfeccionament o rendiment i la 
direcció de partits en les competicions en que participin. 

El Club fa molts anys que compta amb l’ajuda inestimable d’un gran nombre de persones voluntàries, tot i que segueix 
essent necessari el recolzament de persones solidàries i compromeses que per voluntat pròpia i des de la plena llibertat 
estableixin un compromís per ajudar a la nostra institució a dur a terme els seus fins de caràcter social i corporatiu, de 
manera altruista i gratuïta. 

Que el Sr................................................................................... està interessat en la realització y participació en les tasques 
en l’àmbit de l’entitat, com l’organització d’activitats, metodologia i assessorament,  activitats de caire formatiu o d’altres 
tasques diverses auxiliars per donar suport, i això de manera altruista, solidaria i sense percebre contraprestació 
econòmica de cap classe més enllà del mer rescabalament de les despeses en que pugui incórrer en el desenvolupament 
del seu voluntariat.  

Aquestes tasques les realitzarà en l’equip ...................................................... que participa en la categoria i divisió 
................................................................................... de les competicions organitzades per la Federació Catalana de Futbol. 

Que ambdues parts desitgen manifestar expressament que la relació sorgida del present acord de col·laboració no té 
naturalesa laboral ni de prestació de serveis civils ni mercantils, essent de caràcter purament altruista i restant sotmesa 
exclusivament al règim jurídic del voluntariat.  

En consideració a tot el que s’acaba d’exposar, les parts han convingut l’atorgament del present acord de col·laboració en 
règim de voluntariat, subjecte a les següents 
 
 

ESTIPULACIONS 

 
PRIMERA. Amb efectes a partir del dia ........... el Sr. ........................................... s’incorpora com al Club, amb caràcter 
altruista i sense percebre contraprestació econòmica de cap mena, per a la realització de les funcions i activitats d’interès 
general que determini l’Àrea Esportiva o Tècnica de l’entitat, en l’equip anteriorment esmentat.  
 
SEGONA. El Sr .................................................. posarà al servei del Club tot el seu coneixement tècnic, així com la seva 
experiència i iniciativa durant la vigència del present acord, en la forma, horari, lloc i resta de condicions que determini 
l’entitat, amb una dedicació màxima de .............hores setmanals. En tot cas l’horari i les dates en que el voluntari ha de 
realitzar la seva activitat dependrà de les necessitats de l’entitat i de la disponibilitat del propi voluntari.  
 
TERCERA. El present compromís finalitzarà el 30 de juny de la temporada 201...- 201... i qualsevol de les parts pot deixar 
sense efecte aquest acord de col·laboració en règim de voluntariat comunicant-ho a l’altra part per escrit amb una 
antelació suficient, que es fixa prudencialment en 15 dies. 



CUARTA. L’entrenador voluntari té els següents drets: 

1. Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport 
en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment. 

2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat. 
3. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences. 
4. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació del programes, activitats, 

entrenaments i partits on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat. 
5. Ser cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, 

podria causar a tercers per raó de la seva activitat, a través de l’assegurança de responsabilitat civil de 
l’entitat. 

6. Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària. 
7. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides 

conjuntament , el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.   

 
CINQUENA. Són deures de l’entrenador voluntari el següents: 

1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos 
adquirits dins del propi club. 

2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera 
activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament. 

3. Garantir les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat. 
4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers 

en virtut de la seva actuació. 
5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes 

en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat. 
6. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures 

necessàries per evitar perjudicis greus al servei. 
7. Presentar el certificat d’antecedents penals i aquella documentació necessària per l’exercici de les seves 

funcions seguint la legislació i normativa vigent. 

 
SISENA. Seran causes de resolució del present acord o de desvinculació del voluntari amb el Club les següents 
circumstàncies: 

1. El comú acord. 
2. El cessament per decisió personal del voluntari, que haurà de notificar-ho al club amb una antelació de al 

menys 15 dies. 
3. Per decisió del club, notificada al voluntari amb un preavís de al menys 15 dies.  
4. Per expiració del termini acordat. 
5. Per incompliment de les compromisos adquirits em el present acord o qualsevol obligació establerta en la 

normativa aplicable.  
6. Serà obligació d’ambdues parts la notificació abans de 3 dies hàbils de l’extinció del present acord a la 

Federació Catalana de Futbol tal i com regula el Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors. 

SETENTA. Per qualsevol dubte o controvèrsia que pogués sorgir en relació amb el compliment i interpretació del present 
contracte, ambdues parts se sotmeten expressament a l’arbitratge del Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina 
Esportiva de la Federació Catalana de Futbol, sense perjudici de les atribucions que puguin correspondre a la jurisdicció 
social. 
 
En prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per quadruplicat exemplar i a un sol efecte, a 
Barcelona el dia ............ de ...........de 201.....  

 
 
 
 
 

  

President de l’Entitat Secretari de l’Entitat L’Entrenador Voluntari 
En ........................................................ En ........................................................ En ........................................................ 

 


