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Según la LEY 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado. 

En SANTIAGO, a… de…. de 20… 

REUNIDOS: 

Dunha parte  FADEMGA Plena Inclusión Galicia, con domicilio social en  Vía Pasteur, 
53-A, Pol. Do Tambre, Santiago de Compostela, constituída o día 14 de xullo de 1979, 
inscrita no Rexistro de Asociacións do Ministerio del Interior con nº nacional 293. 

De outra parte, D./Dna. ………………………….....................................................…….., 
maior de idade, con plena capacidade legal, con domicilio en……………….., rua 
………………………………...........…, nº………. e DNI nº……………………, que actúa no seu 
propio nome e dereito. 

De outra parte, D./Dna. …………………….....................................................………….., 
maior de idade, pai,/nai/ titor/a representante legal, con plena capacidade   legal, 
con domicilio en……………….., rua ………………………………..…, nº………. e  DNI 
nº……………………, que actúa no nome de ………………………………………………………... 

Ambas partes recoñécense capacidades suficientes para suscribir o presente 
compromiso de colaboración en réxime de voluntariado sometido ó previsto na Ley 
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, e  a tal efecto. 

EXPOÑEN: 

 I.- Que FADEMGA  Plena inclusión Galicia está legalmente constituída  dende a 
data dá súa inscrición, no Rexistro de Asociacións, dotada dende  entón de 
personalidade  xurídica, sendo o seu obxecto social a  Promoción das persoas con 
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, carecendo de ánimo de lucro é rexida 
polos Estatutos de  14/11/2015  como organización de interese xeral de asistencia, 
atención e promoción das persoas con discapacidade intelectual, incluída, no art. 3 
da Lei 45/2015, de 14 de outubro, do Voluntariado 

II.- Que  FADEMGA Plena inclusión Galicia reúne tódolos requisitos que se prevén 
no art. 13.1 de la Ley 45/2015, e cumpre, ós efectos do presente documento o previsto 
no  artigo 14.2 da citada Lei de Voluntariado. 

III.- Que D./Dona.…………………………………..................................................... 
(en diante  a persoa voluntaria), está interesado/a na realización e participación 
en actividades de interese xeral incluídos no ámbito  da organización de FADEMGA 
Plena inclusión Galicia, de forma altruísta 
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e solidaria e  sen percibir contraprestación económica algunha,  no  programa 
ou proxecto   TAREFAS DE APOIO COVID- 19 

IV.- Ambas partes, expresamente, manifestan que a relación xurdida do 
presente Acordo  de Colaboración non ten natureza laboral nin de prestación de 
servizos civís nin mercantís, quedando sometida exclusivamente ó  réxime previsto 
en la Ley 45/2015, del Voluntariado. 

Habendo chegado os comparecentes, nas súas respectivas representacións, ao 
presente acordo, formalizan a incorporación como persoa voluntaria de 
D./Dna…………………………..................................................................................... 
dentro da organización da  Federación, conforme  ás seguintes: 

ESTIPULACIÓNS: 

Primeira.- Con efectos a partir do día que se reciba compromiso cuberto 
D./Dna……...................................................................................................….
incorporarase como persoa voluntaria na Federación, con carácter altruísta e 
sen percibir contraprestación económica algunha, para a realización das 
funcións e actividades de interese xeral que se especifican nas Estipulacións 
seguintes. 

Segunda.- As funcións e actividades da persoa voluntaria na Federación, serán 
mediante a súa participación no programa ou proxecto TAREFAS DE APOIO 
COVID- 19 relacionadas con facilitar apoios as persoas con discapacidade 
intelectual e as súas familias para mellorar a súa calidade de vida.
Terceira.- No desenvolvemento e realización das actividades de voluntariado 
reguladas no presente documento, a persoa voluntaria comprométese ó 
cumprimento dos deberes establecidos no art. 11 da Lei 45/2015, e 
específicamente aos seguintes: 

a) Cumprir os compromisos adquiridos coas entidades de voluntariado nas
que se integren, reflectidos no acordo de incorporación, respectando os fins 
e estatutos das mesmas.

b) Gardar a debida confidencialidade da información recibida ou coñecida no
desenvolvemento da súa acción voluntaria.

c) Rexeitar calquera contraprestación material ou económica que puidese
recibir ben das persoas destinatarias da acción voluntaria, ben doutras
persoas relacionadas coa súa acción voluntaria.

d) Respectar os dereitos das persoas destinatarias da acción voluntaria nos
termos previstos no artigo 16.

e) Actuar coa dilixencia debida e de forma solidaria.
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f) Participar nas tarefas formativas previstas pola entidade de voluntariado
para as actividades e funcións confiadas, así como nas que con carácter
permanente precísense para manter a calidade dos servizos que presten.

g) Seguir as instrucións da entidade de voluntariado que teñan relación co
desenvolvemento das actividades encomendadas.

h) Utilizar debidamente a acreditación persoal e os distintivos da entidade.

i) Respectar e  coidar os recursos materiais que poña a súa disposición a
entidade.

j) Cumprir as medidas de seguridade  e saúde  existentes na entidade .

k) Observar as normas sobre protección e tratamento de datos de carácter
persoal dacordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 RGPD, Lei
Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e
garantía dos dereitos dixitais e demais normativa de aplicación.

Cuarta.- A persoa voluntaria comprométese á prestación das actividades e 
funcións especificadas nas cláusulas anteriores dende que remita 
compromiso cuberto con duración e horario pactado entre as dúas partes.  

Quinta.- O presente compromiso terá unha duración pactada polas partes 
iniciando a súa vixencia cando se reciba compromiso cuberto, quedando 
renovado anualmente, salvo comunicación expresa por algunha das partes. 

Sexta.- a persoa voluntaria, no exercicio das funcións e cometidos pactados no 
presente documento e durante a vixencia do mesmo, terá dereito a que a 
Federación abónelle  os gastos que se vexa obrigado a efectuar, debendo 
presentar, para ese efecto a correspondente nota de gastos e xustificante, no 
seu caso, dos mesmos 

Así mesmo, estará incluído na Póliza de Seguro que contra os riscos de 
enfermidade e accidente sexa formalizada pola Asociación de conformidade co 
previsto no art. 14.2.c) da Lei 45/2015. 

Sétima.- Serán causas de resolución ou de desvinculación da relación de 
Voluntariado as seguintes: 

1. O mutuo acordo.

2. O cese por decisión persoal da persoa voluntaria, que deberá notificarse á 
Federación cunha antelación de 1 semana.

3. Por decisión da Federación, notificada a persoa voluntaria cun preaviso 
de 1 semana.
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4. O cumprimento e finalización do programa ou proxecto especificado na
Estipulación Segunda.

5. O incumprimento por calquera das partes das obrigas no presente
documento e na Lei 45/2015 do Voluntariado.

Oitava.- A parte que en base a algunha das causas pactadas na Estipulación 
anterior, fixese uso da resolución, deberá notificalo por escrito á outra parte, 
facendo constar a data da desvinculación da relación e causa determinante da 
mesma. En todo caso, páctase que da extinción da relación de voluntariado non 
se derivará consecuencia económica algunha para ningunha das partes. 

Novena.- No non previsto neste documento, estarase á lexislación vixente 
nesta materia e, particularmente ao disposto na Lei 45/2015, de Voluntariado e 
normas que a desenvolven. 

Décima.- Ambas partes comprométense ao cumprimento das estipulacións do 
presente documento conforme á maior boa fe, e con renuncia do seu propio 
foro sométense á xurisdición dos tribunais de Santiago de Compostela, para 
resolver calquera discrepancia ou conflito que puidese suscitarse. 

E, en proba de conformidade, os comparecentes asinan o presente documento 
no lugar e data ao principio indicados. 

D/Dna…………………………………… 

A persoa voluntaria de FADEMGA 
Plena inclusión Galicia 

D/Dna…………………………………… 

Pai/nai/titor/a representante legal 

D. Eladio Fernández Pérez 

Presidente de FADEMGA 
Plena inclusión Galicia 
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