
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL BANC DE TEMPS
D'ALMUSSAFES

1. SOBRE EL BANC DE TEMPS

El  Banc  de  Temps  d'Almussafes  és  un  servei  municipal  sense  ànim  de  lucre  promogut  per
l'Ajuntament  d'Almussafes.  L'esmentat  servei  s'integra  dins  del  Pla  estratègic  de  participació
ciutadana municipal, concretament dins dels sotsobjectius del Pla d'Acció: “Persones que és cuiden
de persones”.
Les accions previstes en aquesta actuació s'executaran amb la col·laboració de l'Agrupació Local
del Voluntariat Social.

2. OBJECTE DEL BANC 

El principal  objectiu del Banc de Temps d'Almussafes és consolidar la participació ciutadana a
Almussafes en l'àmbit del benestar social  i facilitar l'intercanvi de serveis i la prestació d'ajuda
mútua entre les persones participants en ell, fomentant els contactes socials i la interacció entre
diferents col·lectius, cultures i generacions, creant xarxes de cooperació i suport mutu.
L'activitat  del  Banc  de Temps d'Almussafes  es  basa  en l'intercanvi  de  temps i  serveis  entre  la
ciutadania resident en el municipi, no existint cap mediació monetària.
Amb aquest servei l'Ajuntament d'Almussafes perseguix la consecució d'una sèrie d'objectius i la
satisfacció d'unes determinades necessitats dels veïns i veïnes de la nostra comunitat, entre altres:
• Potenciar la cohesió comunitària.
• Fomentar el voluntariat i la participació ciutadana en la nostra localitat.
• Afavorir les relacions socials.
• Resoldre d'una manera col·laborativa necessitats de la vida diària.
• Afavorir la integració social de qualsevol persona o col·lectiu del nostre municipi.
• Ocupar el temps lliure de forma útil i gratificant.
  
L'intercanvi de temps està dirigit principalment a oferir i sol·licitar serveis d'atenció a persones i
tasques de l'àmbit privat, per a resoldre necessitats puntuals de la vida diària. Tals prestacions no
han  de  ser  mai  configurades  ni  assimilades  a  relacions  de  treball  autònom i  subordinat.  S'han
d'excloure totes les activitats que exercides de forma continuada es configuren com a tasques que
puguen ser objecte de contractació laboral.
La mesura d'intercanvi és l'hora, amb independència del tipus de serveis que s'intercanvien.

3. SEU DEL BANC DE TEMPS

La seu del Banc de Temps és l'espai físic on treballa el personal de la Secretaria del Banc de Temps,
i des d'on s'atén als usuaris del Banc i a les persones interessades.
La seu del Banc de Temps està ubicada en el Centre d'Informació Juvenil, c/ Plaça del Mercat, 11,
sense perjuí que l'Ajuntament d'Almussafes decidisca per causes justificades canviar la seu a una
altra dependència. El dit canvi serà comunicat als usuaris i anunciat públicament.
   

4. SECRETÀRIA DEL BANC DE TEMPS

La Secretaria és  l'òrgan encarregat de la gestió del Banc de Temps, de les tasques d'informació,
inscripció, difusió, dinamització i avaluació.
La Secretaria estarà ubicada a la Seu del Banc de Temps.



Les funcions de la secretaria es desenvolupen per l'Agrupació Local de  Voluntariat Social, la qual
assumix la responsabilitat de la mateixa, sense perjuí de la col·laboració en  mitjans materials i
personals que puga ser adoptada pel director del Departament de Benestar Social.

5. USUARIS DEL BANC DEL TEMPS.

5.1 Requisits.
Les persones usuàries del Banc del Temps hauran de ser majors d'edat, i  estar empadronades a
Almussafes  o  municipis  contigus.  Els  intercanvis  hauran  d'efectuar-se  en  el  terme  municipal
d'Almussafes.
Hi ha la possibilitat d'inscriure's de dues formes en el Banc de Temps d'Almussafes, com a usuari
individual o com a usuari col·lectiu. En aquest últim cas, només s'acceptaran entitats sense ànim de
lucre i inscrites en el registre municipal d'associacions .
En ambdós casos, els usuaris han de completar la fitxa de preinscripció i presentar un document
vàlid d'identificació:
A- Si s'inscriuen de forma individual:
-DNI/ Permís de conduir/ Passaport o document d'identificació anàleg.
B- Si s'inscriuen com a col·lectiu, ha de sol·licitar la inscripció un membre de la Junta  Directiva i
presentar un document acreditatiu de representació de l'associació o col·lectiu al qual pertany i a
més, l'acord formal per mitjà del qual es pren la decisió d'inscriure a l'associació en el Banc de
Temps.

5.2 Inscripció d'usuaris
La inscripció en el Banc del Temps és de caràcter gratuït. Per a participar es requerixen tres passos
perquè aquesta inscripció siga efectiva: 
a) Preinscripció

La  preinscripció  es  formalitza  a  partir  d'un  document  que  han  de  presentar  totes  les  persones
interessades a convertir-se en usuari del Banc del Temps, i a través del qual es facilita una sèrie de
dades personals i de contacte, així com una primera aproximació al tipus de serveis que pot oferir i
demandar. Es podran realitzar preinscripcions en la Secretaria del Banc, així com per Internet, a
través de la pàgina Web, quan això siga tècnicament possible. Aquestes preinscripcions no seran
vàlides fins que es realitze l'entrevista personal amb la secretaria del Banc.

b) Entrevista

Qualsevol persona que haja presentat la seua preinscripció per a convertir-se en usuària del Banc
del Temps d'Almussafes, serà convocada pel personal de la Secretaria per a realitzar una entrevista
personal en la Seu del Banc o en una altra dependència municipal. Per mitjà d'aquesta entrevista la
persona interessada serà informada degudament de tots els detalls i condicions necessàries per a
formar part del Banc del Temps, drets i deures dels socis, forma de funcionament, etc., així com
aclariment dels serveis que es poden oferir.
Qualsevol persona que sol·licite inscriure's ha de sotmetre's a una entrevista personal. La inscripció
en el Banc del Temps només serà considerada acceptada després de la realització de la mencionada
entrevista per part de la Secretaria.

c) Inscripció oficial-Compromís de Participació.

La  inscripció  oficial  es  realitzarà  en  la  seu  del  Banc  del  Temps,  per  mitjà  de  la  firma  del
“Compromís de Participació”.
El nou usuari assumix per mitjà de la firma de l'esmentat compromís la responsabilitat de sol·licitar
i prestar serveis al Banc així com l'acceptació de totes les normes de funcionament del mateix.
A l'inscriure's, el nou usuari rebrà el nombre de soci/a corresponent i un carnet que l'acredite com a
membre del Banc del Temps d'Almussafes així com una còpia del Reglament del Banc del temps i
les normes de funcionament del mateix. També rebrà en eixe moment el talonari corresponent. 



Totes les dades de l'usuari seran arreplegades per la Secretaria en un fitxer individual en la Base de
Dades,  que s'actualitzarà permanentment cada vegada que es produïsca un canvi,  ja siga en les
dades, en el nombre d'intercanvis o en les observacions derivades dels mateixos.
Per a la base de dades s'usarà el programa informàtic que estime la Secretaria de Banc.
La inscripció de cada persona o entitat té validesa fins a la data de finalització del Projecte, llevat
que el soci/a cause baixa en el Banc. En la inscripció, l'usuari autoritzarà formalment a l'Ajuntament
a usar les seues dades personals només als efectes relacionats amb el funcionament del Banc de
Temps.

5.3 Baixa.
La baixa de la persona usuària pot adoptar diferents modalitats:
-Baixa voluntària definitiva, i en aquest cas haurà d'efectuar-se per mitjà de la presentació en la
Secretaria del Banc de Temps d'escrit formalitzat i degudament firmat, i en el que explique les raons
de  la  mateixa.  La  formalització  d'aquesta  baixa  comportarà  la  cancel·lació  de  les  seues  dades
personals.
-Baixa voluntària  temporal.  Aquesta  modalitat  de  baixa  temporal,  que  seguirà  les  mateixes
formalitats que l'anterior,  pot utilitzar-se per les persones inscrites quan ho requerisquen, ja siga per
desplaçaments temporals llargs i absències, ja siga per altres motius (exàmens, malaltia, etc…).
L'usuari podrà ser donat de nou d'alta en el Banc passat almenys un mes de la data de baixa, tornant
al mateix amb l'última actualització del seu compte i nova alta en base de dades amb les mateixes
formalitats que en la primera inscripció.
-Baixa tramitada  pel  Banc.  Aquest  tipus  de  baixa  es  realitzarà  quan  s'observen  anomalies  o
queixes en diversos intercanvis de temps, realitzats per la persona usuària. El nombre de queixes o
la gravetat de les anomalies seran determinats en cada cas per la Secretaria. En aquest cas, l'usuari
també haurà de firmar la seua baixa i no podrà tornar a causar alta en el Banc.

Els  tres  tipus  de  baixa  seran  reflectits  en  la  base  de  dades  de  comformidad  amb els  drets  de
cancel·lació i/o rectificació  arreplegats en la LOPDP.

5.4 Drets i deures dels usuaris.

DRETS
•Ser tractats amb dignitat, atenció i respecte.
•Rebre un nombre d'hores d'acord amb les hores proporcionades.
•Intercanviar serveis amb altres/as associats/as.
•Poder donar el seu crèdit a altres persones usuàries o al Banc del Temps.
•Confidencialitat de les dades personals.
•Ser valorat i tractat justament.
•Tindre accés a l'estat del balanç del seu compte.
• Als drets derivats de la LOPDP.

DEURES
•Respectar la propietat aliena, mantenint en tot moment una conducta decorosa, i tractar amb
dignitat a la resta d'associats i assoiades.
•Ser puntuals i responsables en  el compliment dels horaris i serveis notificant amb antel·lació la
possible absència.
•Prestar el més responsablement i amable possible el servei a realitzar.
•Acceptar i respectar els consells i instruccions de les altres persones.
•Notificar al Banc del Temps mensualment les incidències i serveis prestats i/o rebuts.
•Aportar els materials necessaris per al desenvolupament adequat del servei que rebrà.
•Presentar el carnet del Banc quan se'l requerisca.
• A mantindre actualitzats les seues dades personals.



6. FUNCIONAMENT DEL BANC.

Les  persones  inscrites  en  el  Banc  del  Temps hauran  d'oferir  un determinat  nombre  de  serveis
(mínim un), i al seu torn podran demandar aquells que necessiten per a cobrir les seues necessitats
puntuals.
La varietat de serveis es determinarà en funció del nombre de socis/as i d'activitats a intercanviar.

6.1 Compte de temps i talonaris.

Cada persona inscrita en el Banc del Temps d'Almussafes serà titolar d'un compte corrent de temps
i disposarà d'un talonari personal que utilitzarà en el moment de rebre temps d'un servei realitzat per
una altra persona, és a dir, quan actua com a demandant.
En el Talonari s'ha d'indicar el tipus d'intercanvi, el temps del servei i a favor de qui s'ha realitzat.

6.2 Compte corrent d'hores.

La Secretaria elaborarà amb una certa periodicitat, un balanç de cada compte corrent de temps i
enviarà a les persones i entitats associades un resum del compte quan aquestes ho sol·liciten o quan
hi haja descompensacions importants, assenyalant l'excedència en la donació o en la recepció.
A l'ingrés, es facilitarà a tots els nous usuaris un crèdit de 2 hores.
No es podran acumular una diferència major de 10 hores entre el temps que s'oferta i el temps que
es demanda.
En cas d'excedència en el donar o en el rebre superior a l'import d'hores màxim establit (10 hores)
l'usuari no pot rebre o prestar més l'activitat fins que es reduïsca en la mitat el dèbit o el crèdit
acumulat, és a dir, en 5 hores.
En situacions excepcionals, que s'aniran determinant en funció de la pròpia marxa del projecte, es
permetrà acumular durant més temps les hores pendents de donar o rebre.
Si  un usuari/a  causa  baixa en el  Banc,  i  no desitja utilitzar els seus crèdits  de recepció,  podrà
transferir-los a un altre membre del Banc, o al propi Banc, prèvia comunicació a la Secretaria del
Banc i el vistiplau de la mateixa.

6.3 Procés d'intercanvi.

Cada persona usuària podrà oferir serveis en funció de la seua capacitat i coneixements. És el propi
usuari el responsable de la realització de la tasca, quedant el Banc de Temps  com un mitjà per a
posar en contacte als usuaris i no assumint cap responsabilitat en els possibles danys que pogueren
causar-se.
A l'hora d'oferir i  demandar un servei és necessari donar tota la informació possible del mateix:
duració, materials, descripció de l'activitat que es presta o sol·licita, etc.
Els serveis seran prestats únicament per i per a persones associades al Banc identificades amb el
carnet de soci del Banc que facilita la Secretària en el moment de la inscripció.
Quan s'ha realitzat un intercanvi, la persona demandant ha d'entregar el seu xec a l'usuari que li ha
oferit el seu servici. L'usuari oferent (qui realitza el servei) ha d'entregar aquest xec a la Secretaria
en el  termini d'un mes,  encara que és recomanable  comunicar-ho abans per  adreça electrònica,
telèfon  o  en  la  pròpia  Secretaria  del  Banc.  Una  vegada  arreplegat  el  xec  la  Secretaria  anota
definitivament en el compte corrent de l'usuari el nombre d'hores reflectides en el xec, comprovant
que el servici s'ha realitzat correctament i sense incidents.
El procés de contacte i intercanvi entre els usuaris, quan això siga possible es facilitarà també a
través de la Web.
Els intercanvis poden ser realitzats entre els propis usuaris sent supervisats per la Secretaria.
La Secretaria del Banc del Temps pot ocupar-se de creuar la informació dels participants per via
telefònica o per altres mitjans i de posar en contacte als usuaris/as per a l'intercanvi  segons les
necessitats particulars de cada u.



Quan es produïsquen demandes coincidents, la Secretaria del Banc intentarà dinamitzar l'intercanvi,
intentant facilitar recursos que es troben al seu abast, sempre que no tinguen caràcter econòmic.

6.4 Activitats grupals.

En  els  casos  en  què  una  persona  oferisca  un  servei  a  diversos  usuaris  (tallers  grupals),  el/la
monitor/a rebrà el pagament d'hores per part del propi Banc del Temps, que li pagarà les hores que
dure l'activitat així com el temps de preparació de la mateixa. Les persones que assistixen a aquesta
activitat grupal pagaran les hores al Banc del Temps.

6.5 Butlletí de Serveis.

Els serveis oferits en el Banc es detallaran en un butlletí que la Secretaria del Banc del Temps
editarà  periòdicament.  En  aquest  butlletí  figurarà  la  relació  dels  serveis  disponibles  per  a
l'intercanvi, i la identificació i la localització de les persones corresponents: nombre de soci/a, les
ofertes i demandes que marca en la fitxa d'inscripció, un telèfon de contacte i un correu electrònic,
si es disposa d'ell.
El butlletí diferencia entre usuaris individuals i entitats participants.
Cada persona  usuària  ha d'indicar  a  la Secretaria  els canvis  que vol realitzar  en les  dades  que
figuren en el Butlletí, bé siguen dades personals o en relació a l'oferta o demanda d'activitats.
La informació del butlletí estarà disponible en la web, però només per als usuaris registrats. Aquest
Butlletí també serà enviat per correu electrònic, si haguera patit variacions. 

6.6 Actuació davant de possibles conflictes.

La Secretaria mediarà en els possibles discrepàncies que puguen sorgir entre els usuaris analitzant el
problema i proposant una solució.
Els conflictes  interpersonals  sorgits  com a conseqüència de la  prestació seran resolts  pel  Banc,
llevat  que  vulneren  i  transcendisquen  el  domini  dels  fins  de  l'activitat  i  siguen  objecte  de  la
legislació civil o penal vigents.
El  Banc de Temps podrà tramitar la baixa d'un usuari  quan s'observen anomalies  o queixes en
diversos intercanvis de temps, realitzats per la persona usuària. El nombre de queixes o la gravetat
de les anomalies serà objecte d'estudi i  detreminación per part de Secretaria. En este cas, l'usuari
haurà de firmar la seua baixa i no podrà tornar a causar alta en el Banc de Temps d'Almussafes.
La inscripció en el Banc de Temps comporta l'acceptació dels servicis de mediació municipals i/o
del  Col·legi  d'Advocats  de  València,  una  vegada  subscrit  el  conveni  de  col·laboració  entre
l'esmentat col·legi i l'Ajuntament.

7. INFORMACIÓ, DINAMITZACIÓ I DIFUSIÓ.

La Secretaria del Banc realitzarà les activitats d'informació i dinamització que s'estimen oportunes
per al bon funcionament del servei.
La Secretaria del Banc realitzarà un seguiment permanent dels usuaris i estarà en contacte amb ells
detectant-hi  les  noves necessitats  o  activitats que estan disposats  a oferir,  al  mateix temps que
informar de l'estat dels seus comptes corrents.

7.1 Acollida i informació.
La Secretària facilitarà informació a tots els ciutadans que la demanden. A més d'oferir informació,
la Secretaria serà el punt de recollida de talonaris.

7.2 Tauler d'anuncis.
En la Secretaria del Banc es col·locarà un tauler amb informació referent al Banc, cartells, tríptics,
l'horari d'atenció al públic, la forma d'accedir-hi al Banc, el llistat d'intercanvis, bústies de dubtes i



suggeriments, etc.
La informació publicada en els taulers es reproduirà en la pàgina web.
Aquest tauler d'anuncis pretén ser una via de coneixement de les activitats a intercanviar així com
de les experiències que presenten els usuaris, sent un mitjà de divulgació i captació tant per als
usuaris com per als visitants que s'interessen pel projecte.

7.3 Accions col·lectives.
Es realitzaran les accions col·lectives que es consideren necessàries.  Les  accions col·lectives es
realitzaran en funció de les necessitats de dinamització detectades per la Secretària del Banc, encara
que entre aquestes sempre s'inclouran reunions mensuals, perquè els socis es coneguen entre si i
puguen sorgir noves possibilitats d'intercanvi. S'intentarà que cada reunió siga diferent, plantejant
noves temàtiques.
La Secretaria del Banc del Temps ha de promoure el coneixement i l'intercanvi entre les persones
inscrites, fomentant la confiança mútua.

7.4 Bústia de Suggeriments.
La Secretaria del Banc del Temps s'encarregarà d'elaborar una Bústia de Suggeriments, present en
la Seu i en la pàgina Web en què es rebran crítiques, opinions, suggeriments sobre el funcionament
del  Banc.  Es  presentaran  de  forma  anònima  i  seran  utilitzades  per  la  Secretaria  com a  forma
d'avaluació. Tan ràpidament com siga possible el Banc de Temps redactarà una Carta de Serveis.

8. FUNCIONAMENT INTERN I AVALUACIÓ.

8.1 Coordinació de l'equip.
Responsables del Departanent de Benestar Social, mantindran reunions de coordinació i seguiment
amb la Secretària del Banc del Temps, la responsabilitat de la qual recau en l'Agrupació Local del
Voluntariat  Social,  per  tal  d'avaluar  el  funcionament  del  mateix  i  analitzar  i  dur  a  terme  les
estratègies que es consideren oportunes de cara a millorar el servei.

8.2 Participació de les persones usuàries.
Es  facilitarà  la  participació  de  les  persones  usuàries  en  les  activitats  d'informació,  gestió,
dinamització i avaluació que s'estimen pertinents. Es podran retribuir aquests serveis amb les hores
dedicades.

8.3 Avaluació
La Secretaria del Banc, per mitjà de diferents instruments durà a terme avaluacions trimestrals a fi
de poder conéixer la realitat del projecte i poder elaborar estratègies de millora.
La Secretaria a més, elaborarà  un registre amb les dades d'interés per a avaluar el funcionament del
Banc.

• FUNCIONAMENT EXTERN.

9.1 Responsabilitat del banc de temps
El Banc de temps   no es responsabilitza de cap problema que poguera sorgir durant els intercanvis.
La responsabilitat dels intercanvis que es duguen a terme és únicament de les persones implicades
en el mateix.
L'Ajuntament d'Almussafes queda eximit de qualsevol tipus de responsabilitat relativa als possibles
danys que puguen ocasionar-se provocats durant l'exercici de l'activitat del Banc del Temps.
Les persones inscrites en el Banc del Temps es comprometran per escrit a acceptar i complir  les
regles de funcionament.

9.2 protecció de dades de caràcter personal.



a) De les dades de caràcter personal dels usuaris.
Les  dades  de caràcter  personal  dels usuaris  formaran part  d'un fitxer titolaritat  de l'Ajuntament
d'Almussafes, i gestionat, si és el cas, per l'Agrupació Local del Voluntariat Social. Les finalitats o
usos de la recollida i tractament de les dades personals són la gestió de les altes i baixes d'usuaris,
l'expedició del carnet, organització i prestació dels serveis, control de compte corrent de temps i
talonaris, resolució de conflictes interpersonals, així com l'enviament de comunicacions. 

Les  dades  seran  cedides  o  comunicades,  si  és  el  cas,  a  la  Regidoria  de  Benestar  Social,  a
l'Agrupació  Local  del  Voluntariat  Social,  així  com,  en  els  supòsits  previstos,  segons  llei.  El
contingut  de  la  informació  demanada  sobre  les  persones  inscrites  en  el  Banc  del  Temps  és
confidencial i no està permesa la seua difusió per a fins aliens al mateix.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'usuari
podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas,  d'oposició, presentant una
sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent,
en el Regsitre d'Entrada de l'Ajuntament d'Almussafes, Passeig del Parc, s/n. CP 46440 Almussafes
(València). 

b) Del tractament de dades personals dels usuaris per part del voluntariat. 

El voluntariat prestador del servei haurà de guardar secret professional sobre tota informació de
caràcter personal sobre els usuaris. Aquesta obligació persistirà inclús després d'haver finalitzat la
prestació  del  servei,  i  inclús  en  cas  d'haver-se  extingit  la  relació  amb  l'Agrupació  Local  del
Voluntariat Social. 

Les dades de caràcter personal dels usuaris no es podran utilitzar per a altres fins diferents dels ací
previstos, ni es podran comunicar o cedir a tercers, ni tan sols per a la seua conservació. 

El voluntariat estarà subjecte a les normes de seguretat, tècniques i organitzatives, que s'adopten als
efectes de protegir les dades dels usuaris. 

En el cas de cessar en la seua labor per al Banc de Temps, el voluntari haurà de tornar qualsevol
suport o  document en què es continguen dades de caràcter personal dels usuaris. En cas de no
efectuar-se l'esmentada devolució haurà d'esborrar, destruir o eliminar els suports o documents per
mitjà de l'adopció de mesures dirigides a evitar l'accés a la informació continguda en el mateix o la
seua recuperació posterior.

En el cas que el voluntari contravinga aquestes normes, podrà ser objecte d'amonestació o expulsió,
podent, si és el cas, emprendre's un altre tipus d'accions, pels danys o perjuís que haguera pogut
ocasionar. 

10. RÈGIMEN JURÍDIC

En tot allò no establit en el present reglament caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 30/92,
de  26  de  novembre  del  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment
Administratiu Comú i la Llei de Bases de Règimen Local.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor.  El present reglament entrarà en vigor  al  dia següent de la publicació del text
íntegre en el BOP, una vegada resulte aprovat definitivament, de conformitat amb el que establix
l'article  40 de LBRL.



Almussafes, 24 de febrer de 2015
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL

Fdo: Salvador Quijal Pardo


