COMPROMISOS A QUE S’OBLIGA L’ENTITAT RECEPTORA
1.- El Banc dels Aliments, d’acord amb els seus objectius de solidaritat, lluita
contra el malbaratament, i respecte a la dignitat humana, facilitarà de forma
gratuïta a l’Entitat Receptora els tipus d’aliments que aquesta hagi sol,licitat,
en les quantitats que permetin les disponibilitats del Banc en cada moment.
2.- Pel fet d’acceptar les donacions del Banc dels Aliments, l’Entitat Receptora
s’identifica amb els objectius abans esmentats, i es compromet a respectar-los
en el seus criteris de distribució dels aliments als seus beneficiaris. En particular,
l’Entitat Receptora assumeix els compromisos de:



Distribuir gratuïtament els aliments rebuts.



No efectuar cap mena de discriminació entre els beneficiaris dels ajuts
alimentaris.



No utilitzar els aliments rebuts per finalitats contraries als objectius del
Banc (distribució a persones no necessitades, utilització dels aliments
amb finalitats comercials, etc.)



No retirar del Banc quantitats d’aliments superior a les seves necessitats.



No mantenir en existència aliments procedents del Banc en quantitats
superiors les que puguin justificar-se en raó del període transcorregut
entre dues donacions successives.



Abstenir-se de qualsevol propaganda o acció pública, i, en general, de
qualsevol comportament que pugui perjudicar el nom del Banc dels
Aliments de les Comarques de Girona.

3.- Les donacions d’aliments que rep el Banc procedeixen d’organitzacions,
d’empreses o de particulars, que s’identifiquen amb els objectius de solidaritat
y lluita contra el malbaratament d’aliments, i estan constituïdes o bé per
donacions desinteressades, o bé per lots d’aliments que, essent aptes per al
consum, per una o altra causa no s’introdueixen als circuits comercials. En
ambdós cassos, el Banc adquireix, enfront dels seus donants, el comprimís de
que aquests aliments no seran venuts o utilitzats en cap mena de transacció. L’
Entitat Receptora assumeix, en conseqüència, el comprimís de garantir que els
consumidors finals dels aliments seran els mateixos beneficiaris dels ajuts
alimentaris.
4.- Els aliments seran sempre entregats pel Banc en condicions adequades pel
seu consum segons dictamen, en el seu cas, de Serveis Tècnics Sanitaris
autoritzats. L’Entitat Receptora es compromet a conservar els aliments en
condicions adequades i a no distribuir-los fora dels terminis màxims de consum
que hagin estat assenyalats pel Banc. L’incompliment d’aquest compromís
allibera al Banc de qualsevol responsabilitat, que recaurà sobre la pròpia
Entitat Receptora.

5.- L’Entitat Receptora manifesta expressament que no té el funcionament
garantit per part del pressupost de cap Organisme ni Entitat, pública o privada.
Aquesta manifestació no exclou el fet que l’Entitat pugui rebre, de forma
regular o esporàdica, algun tipus de subvenció o ajut econòmic provinents
d’Organismes Públics o Entitats Privades.
6.- A la recepció de cada donació procedent del Banc dels Aliments, l’Entitat
Receptora s’obliga a:





no efectuar reclamacions sobre quantitats, atès el caràcter gratuït de
les donacions.
Retirar els aliments pels seus propis mitjans, excepte casos de força
major, que hauran d’haver estat convinguts prèviament amb el Banc.
Signar els albarans d’entrega dels aliments.

L’incompliment dels compromisos assumits per l’Entitat, així com la utilització de
locals inadequats o la distribució d’aliments en forma que pugui ser
considerada lesiva per la dignitat de les persones que reben els ajuts, seran
causa de pèrdua de la qualitat d’Entitat Receptora.
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