ANNEX III
Prevenció de riscos pels voluntariat de la Societat Protectora d'Animals de Mataró

La Llei 25/2015 de voluntariat, estableix que un dels principis essencials del voluntariat
és la no discriminació. Concretament, la no-discriminació dels voluntaris per raó de
nacionalitat, origen racial o ètnic, religió, conviccions ideològiques o sindicals,
malaltia, discapacitat, edat, sexe, identitat sexual, orientació sexual o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
Per tal d’evitar qualsevol classe de discriminació (per les raons anteriorment citades i,
en especial, per malaltia, discapacitat, edat i sexe) i/o risc d’accidents en la consecució
del voluntariat, des de la Societat Protectora d’Animals de Mataró, en endavant
“SPAM”, et requerim que tinguis present la següent informació sempre que actuïs com
a voluntari/a en els recintes de l’entitat, o en representació de la mateixa:
1. És la teva obligació i responsabilitat reportar a la SPAM, concretament al
Coordinador del Voluntariat, qualsevol malaltia i/o discapacitat que pateixis
just abans de signar el compromís de voluntari/a i/o de començar qualsevol
activitat relacionada amb el voluntariat de la SPAM.
La raó d’aquesta obligació és poder prevenir qualsevol agreujament d’aquesta
malaltia/discapacitat així com qualsevol altre dany físic o mental que podria
causar-se pel fet de desenvolupar l’activitat del voluntariat mentre es té una
determinada malaltia/discapacitat. Des de la SPAM procurarem, en tot
moment, adequar les activitats que realitzaràs com a voluntari/a a les teves
capacitats físiques, mentals i, en especial, a la teva salut, per tal que el teu estat
no suposi cap impediment a l’hora d’exercir la teva tasca com a voluntari/a. Per
això, és de vital importància que ens ho comuniquis prèviament, així com
qualsevol malaltia sobrevinguda que pugui afectar a les activitats que realitzes
com a voluntari/a.
2. A la SPAM, l’edat no serà mai un obstacle per a la realització del voluntariat.
Per tant, com a voluntari/a mai seràs discriminat per raons d’edat. Et recordem
que a la SPAM seguim la regulació establerta en la llei anteriorment citada,
segons la qual tota persona té dret a desenvolupar i participar en activitats
relacionades amb el voluntariat sempre i quan sigui major d’edat. En els casos
de persones menors d’edat, sempre entre els 16 i els 18 anys, es requerirà
d’una autorització dels seus tutors legals.
Així mateix, seguint el punt anterior, des de la SPAM et requerim que ens
comuniquis qualsevol problema i dubte que tinguis en la consecució de les
activitats del voluntariat que es pugui relacionar directa o indirectament amb la
teva edat, de manera que es pugui prevenir qualsevol accident derivat de la
realització d’una activitat del voluntariat inadequada per l’edat del voluntari/a.
A mode d’exemple, si un voluntari/a jove troba que les tasques que se li han
assignat no són adequades a la seva edat o, pel contrari, un voluntari/a de la
tercera edat no es veu capaç de realitzar una activitat del voluntariat perquè
creu que l’hauria de fer algú més jove, serà responsabilitat i obligació del

voluntari/a comunicar-ho al Coordinador de Voluntariat per tal de poder
prendre les mesures necessàries i reassignar-lo a unes activitats més
adequades. En conseqüència, si el voluntari/a en qüestió no ho comunica
assumirà els riscos d’accident que se’n derivin de l’execució d’una activitat per
la qual, per raons d’edat, no és capaç de realitzar.
Aprofitem el present document per fer un recordatori que és obligació del
voluntari/a menor d’edat anar acompanyat per un adult en la realització de les
activitats de voluntariat.
3. De la mateixa manera, des de la SPAM també promovem la realització
d’activitats del voluntariat per dones embarassades. Tot i així, som conscients
dels riscos que pot comportar pel benestar de la dona i del fill/a concebut/da i
encara no nascut/da. Per això, i també com a mesura de prevenció, serà
obligació de la voluntària ser conscient de les seves capacitats durant l’embaràs
i de comunicar-nos qualsevol problema que pugui tenir en la consecució de les
activitats del voluntariat per tal que se la pugui reassignar el més aviat possible
a unes tasques més adequades al seu estat.
4. En relació amb l’exposat anteriorment, com a voluntari/a has de saber que, en
un refugi, per l’elevat nombre d’animals, hi ha un major risc d’entrada i
propagació de malalties infeccioses, contagioses i zoonòtiques (transmissibles a
persones).
A continuació, fem esmena de les malalties contagioses que solen ser més
habituals en els refugis:


Tos de les gosseres (gossos): infecció respiratòria que cursa amb tos
seca al principi, i després amb esternuts i mocs.



Paràsits intestinals (gossos i gats): la majoria d’ells causen diarrea
líquida o mucosa, a vegades amb sang fresca. Es consideren una
zoonosi.



Sarna (gossos i gats): n’hi ha de diferents tipus, però solen cursar amb
zones de la pell sense pèl, picor amb major o menor grau, i descamació.
Alguna és zoonòtica.



Fongs o tinya (majoritàriament gats): es presenten com a clapes de pèl
bastant arrodonides i amb descamació al mig. Són una zoonosi.

Per tant, és necessari que, com a voluntari/a, prenguis les següents mesures
d’higiene per tal d’evitar ser l’agent portador de malalties tant entre els
diferents animals que toqui en la jornada de voluntariat com als gossos o gats
que tinguis a casa teva, així com per evitar que et contagiïs de les zoonosis més
habituals. Les mesures a prendre són les següents:


Rentar-te bé les mans i els braços abans de tocar cap animal i sempre
que vagis a tocar gossos de diferents gàbies.



Rentar-te bé les mans i els braços abans de marxar del refugi.



Canviar-te de roba i calçat abans d’entrar a casa.

5. Tot l’afirmat anteriorment és sense perjudici del fet que des de la SPAM
procurarem que, en tot moment, les activitats a les quals un voluntari/a és
assignat son les més adients tenint en compte les seves capacitats en el
moment concret en què s’han de desenvolupar.
Per últim, des de la SPAM considerem que la informació proporcionada en el present
document és essencial per preservar la salut i benestar físic i mental dels voluntaris i
prevenir qualsevol classe d’accidents.
És per això que, l’incompliment per part del voluntari/a de la seva obligació de
comunicació constituirà una negligència greu dels seus deures com a voluntari/a. En
conseqüència, el voluntari/a assumirà tots els riscos que implica la falta de
comunicació del seu estat i la SPAM quedarà exempta de qualsevol classe de
responsabilitat legal. Igualment, l’incompliment del voluntari/a implica la renúncia
implícita de tota acció legal per a la reparació de danys i declaració de responsabilitat
contra la SPAM.
En el cas que un voluntari/a no estigui conforme amb la tasca que se li ha assignat en
funció de la seva salut, edat i capacitat, i decideixi apartar-se del consell dels experts
de la SPAM, aleshores el voluntari/a també assumirà els riscos d’accident que se’n
derivin de l’execució d’una activitat per la qual, per raons de salut, edat i / o capacitat,
no és capaç de realitzar. Aquest supòsit també constituirà un incompliment del
present document i comportarà les conseqüències descrites anteriorment.
A continuació, firmo el present document comprenent plenament i en conformitat
amb el que s’hi exposa, a ...................... a data de ...............................

Firma:

Nom del voluntari/a:
DNI del voluntari/a:

