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Part I: Marc general: la Llei, el Model Català
de Voluntariat i els drets i deures
 Introducció: gènesis de la Llei.
 Quins són els objectius de la llei?
 El Model Català de Voluntariat. Definició en positiu i en negatiu.
 Drets i Deures de les entitats i de les persones voluntàries. Full de
compromís.
 Incompliment. Conseqüències de no respectar drets i deures.
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Part II: Entrem en detall: aclarim conceptes i
responem preguntes
 Quan estem davant d’una acció voluntària? Pistes per identificar-la

 Programa de Voluntariat vs Pla de Voluntariat.
 Socis & Voluntaris
 Complexitat i burocràcia. Perquè cal aprovar tots aquests documents?

 Podem delegar deures/obligacions a les nostres Federacions?
 Quin és el paper de les AAPP en el voluntariat?
 Grups informals: com encarem aquest tema?
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Part III: Com ens posem en marxa?
 Com comencem. Requisits legals
 Com seguim. Diferents fases.
 Amb quin suport podem comptar?
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Part I: Marc general: la Llei, el Model català
de Voluntariat i els drets i deures
 Introducció: gènesis de la Llei del Voluntariat. Context. Procés.
Calendari. Significat
 Crisis econòmica, males praxis. Mal ús del voluntariat
 Petició des del sector
 3 anys de feina
 Significat de la llei: marca un abans i un després.

 Què pretén la llei? Quins objectius buscava?
 Definir i regular el Model Català de Voluntariat
 Actualitzar i atorgar força de llei als Drets i Deures
 Impulsar les accions de foment del Voluntariat des dels poders públics
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Part I: Marc general: la Llei, el McdV i els
drets i deures
 El Model Català de Voluntariat. Definició en positiu. Definició en negatiu.
Quines accions queden dins i fora?
 MCdV: l’acció voluntària en exclusiva en el marc de les entitats sense afany de lucre.
 Voluntariat: una de les formes de participació social.

 Exclou: empreses, AAPP, Universitats
 No aplica:
 campanyes puntuals
 Protecció civil & Prevenció, extinció d’incendis i salvaments
 Accions solidàries al marge de les entitats

 Accions per parentiu, bon veïnatge, amistat
 Accions conseqüència de relació civil, contractual, laboral o mercantil
 Accions per interès propi o d’un col·lectiu (manca d’interès general)
 Altres formes de participació social
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Part I: Marc general: la Llei, el McdV i els
drets i deures
 Drets i Deures de les entitats i de les persones voluntàries. Full de compromís.
 Articles 8 i 11 – 9 i 10 Simetria.

DRETS PERSONES VOLUNTÀRIES (ART. 8)
 Info missió i activitats
 Formació
 Disposar d’identificació
 No discriminació
 Full de compromís
 Certificat de participació
 Reconeixement experiència (no simètric!)
 Participació i avaluació
 Seguretat, higiene i salut
 Assegurança & Rescabalar econòmicament

 Mutu acord tasques, horaris, responsabilitats
 Desvinculació
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Part I: Marc general: la Llei, el McdV i els
drets i deures
 Drets i Deures de les entitats i de les persones voluntàries. Full de compromís.
DEURES PERSONES VOLUNTÀRIES (ART.9)
 Cooperar x objectius de l’entitat.
 Participar activament en els espais

 Formació
 Responsabilitat, diligència, competència i respecta a les normes
 Observar mesures seguretat i salut
 Rebutjar contraprestació, llevat del pocket money
 Respectar drets i dignitat persones destinatàries (+ DRETS i DEURES persones
destinatàries, ART. 12-13).
 Confidencialitat
 Renúncia amb antelació
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Part I: Marc general: la Llei, el McdV i els
drets i deures
 Drets i Deures de les entitats i de les persones voluntàries. Full de compromís.
Quina acció voluntària queda desprotegida?
DRETS ENTITATS (ART. 10)
 Escollir lliurament persones voluntàries.

 Demanar respecte pels valors i la missió
 Formació obligatòria
 Desvincular justificadament la persona voluntària
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Part I: Marc general: la Llei, el McdV i els
drets i deures
 Drets i Deures de les entitats i de les persones voluntàries. Full de compromís.
DEURES ENTITATS (ART. 11)
 Pla de voluntariat & Pla de Formació
 Facilitar informació, missió, estil.
 Coordinador de voluntariat
 Full de compromís
 Identificador & Registre de voluntaris
 Certificar activitats, funcions, any, hores
 Rescabalar €
 Garantir drets i avaluar i seguir

 Facilitar participació
 Combatre maltractaments persones ateses

 Quina acció voluntària queda desprotegida?
 Voluntariat desplegat a través de les entitats de base associativa: Voluntari/a – Soci/a

Part I: Marc general: la Llei, el McdV i els
drets i deures
 Incompliment. Absència de règim infractor i sancionador. Conseqüències de
no respectar drets i deures
 Ni règim sancionador ni règim infractor
 Conseqüències:
 Inspecció laboral – com acreditem el vincle jurídic entre la persona i l’organització?
 Responsabilitats & assegurances – danys propis o a tercers. Com ho cobrim?
 Altres...

 Reflexió final – Meta-objectiu de la Llei?
 L’objectiu últim de la Llei és protegir la persona voluntària, a través de l’entremat de drets
i deures. No fer-ho no és una opció.
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Part II: Entrem en detall: aclarim conceptes i
responem preguntes
 Quan estem davant d’una acció voluntària? Pistes per identificar-la
 Definició de la llei
 Apliquem el sentit comú i anem més enllà de la literalitat.
 Detectem elements claus (projecte, continuïtat, transformació, equip o
col·lectivitat, coordinació, interès general...)
 Solució ad hoc. Cas a cas
 Programa de Voluntariat vs Pla de Voluntariat
 El Programa de Voluntariat: la porta d’entrada al paraigües protector del
sistema de drets i deures. Obligatori per uns, optatiu per altres.
 El Pla de Voluntariat: obligatori per les entitats amb Programa de Voluntariat
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Part II: Entrem en detall: aclarim conceptes i
responem preguntes
 Socis & Voluntaris
 Rellevància jurídica.
 Entitats de base associativa. Concepte

 Complexitat i burocràcia. Perquè cal aprovar tots aquests documents?
 Qualitat.
 Protecció de drets.
 Reconeixement.
 Compliment legal
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Part II: Entrem en detall: aclarim conceptes i
responem preguntes
 Podem delegar deures/obligacions a les Federacions?
 Pla de voluntariat
 Pla de formació
 Certificació a la persona voluntària
 Grups informals: com encarem aquest tema?
 Exclusió de manera expressa.
 Opcions
 Quin és el paper de les AAPP? Poden tenir voluntaris? Hi ha excepcions?

 Les AAPP han de fomentar el voluntariat
 Les AAPP no poden gestionar programes de voluntariat
 Excepcions a la norma
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Part III: Com ens posem en marxa?
 Com comencem. Requisits legals
 Entitat sense afany de lucre. Estatuts.
 Àmbit d’acció de l’article 5 (17 àmbits)
 Aprovació del programa de Voluntariat
 Full de compromís

 Com seguim ? (presentació Glòria Arribas)
 Amb quin suport podem comptar?
www.voluntariat.gencat.cat & connectat.voluntariat.gencat.cat
 Assessorament - Acompanyament – Recursos xarxanet.org – Cens Entitats de
Voluntariat – Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat – Convocatòria de
Subvencions – Plataforma “Connecta’t al Voluntariat” - Cessió espais Hotels EntitatsPremi Voluntariat – CAVC...
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Gràcies!
spav.tsf@gencat.cat
www.voluntariat.gencat.cat

marcvinyas@gencat.cat

