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BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT CENTRE 

 
NORMES DE FUNCIONAMENT DEL BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT 

 
 
 
1. El Banc del Temps és un projecte que funciona sense ànim de lucre i és un 

servei gratuït. 

2. El Banc del Temps té com a finalitat promoure l’intercanvi de temps entre 
persones residents, principalment, en el municipi de Sant Cugat, per tal de 
donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis puntuals. 

3. El Banc del Temps és un projecte promogut per l'Ajuntament de Sant Cugat 
en col·laboració amb l'Associació Salut i Família. 

4. El Banc del Temps és una xarxa d’intercanvi, no de voluntariat. 

5. Les persones es poden inscriure al Banc del Temps individualment, una 
vegada realitzada l’entrevista amb la Secretaria. 

6. Els intercanvis són sempre gratuïts, ja que la base de la transacció no són 
els diners sinó la quantitat de temps. 

7. Cada persona ofereix uns serveis o activitats i, a canvi, pot demanar 
serveis a altres socis. La unitat d'intercanvi és l'hora, amb independència 
del servei que s'ofereix. Cada persona inscrita al Banc del Temps serà 
titular d’un compte corrent de temps.  

8. El soci/a es posarà en contacte amb un altre soci/a del Banc del Temps a 
través de la plataforma informàtica de gestió d’ofertes i demandes per tal 
de demandar o oferir un servei. Els dos acordaran el lloc i data de la 
trobada, els materials necessaris i el temps a transferir en el pagament. 

9. Cada persona inscrita al Banc del Temps es compromet a actualitzar el seu 
compte d’hores a través de l’aplicació informàtica del Banc del Temps i en 
cas de dificultat anar a Secretaria a demanar el suport necessari per 
actualitzar el seu compte d’hores 

10. Les persones adscrites al Banc del Temps també poden fer intercanvis en 
grup, una modalitat que té gran acceptació. A l’inici de cada temporada 
lectiva s’informarà a tots els socis i sòcies dels intercanvis grupals anuals. 
També trobaran informació a Secretaria.  
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11. Les persones podran participar en les xerrades i conferències a càrrec de 
socis i sòcies del Banc del Temps, de les quals seran informades 
puntualment. Qualsevol membre del Banc del Temps que tingui interès a 
divulgar un tema i vulgui compartir-ho amb la resta de socis ens pot fer 
arribar la seva proposta.  

12. El contingut de la informació recopilada sobre les persones adscrites al 
Banc del Temps és confidencial i no està permesa la seva difusió per cap 
altra finalitat que no estigui relacionada amb el Banc del Temps.  

13. La responsabilitat dels intercanvis que es realitzin és únicament de les 
persones implicades en l’intercanvi. L’Ajuntament de Sant Cugat no es fa 
responsable de la problemàtica que pugui sorgir en el transcurs d’un 
intercanvi. El Banc del Temps serveix com a mitjà de contacte de les 
persones sòcies però no és responsable de la qualitat dels serveis oferts. 

14. Les persones inscrites al Banc del Temps de Sant Cugat es comprometen 
a acceptar i complir aquestes normes de funcionament. 

 

 

Si tens algun dubte o ens vols fer una consulta, posa’t en contacte amb 

nosaltres. 

 

Nom i cognoms:      Signatura 

 

 

 

 

Data: 

 

 
 
 
 
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les 
dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer ATENCIÓ CIUTADANA, creat per l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir–vos informats sobre els 
serveis municipals que puguin ser d’interès. Amb la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al 
 tractament de les dades. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu 
adreçar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, presencialment, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció de 
dades”  o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat 
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