GUIA ÚTIL
La Llei del Voluntariat

Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de
les Illes Balears (BOIB núm. 34, de 14 de
març de 2019)
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NORMATIVA
― La Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears, va regular per primer
cop el voluntariat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
― La Llei estatal 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat, i altres legislacions autonòmiques
han dibuixat un camí cap a un nou voluntariat, de caire més integrador.
― El Decret 83/2015, de 25 de setembre, pel qual es regula la composició i el règim de
funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat.
― La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d’acció social.
― La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears; en l’article 30.15 apareix el voluntariat social com a competència exclusiva; i
l’article 70.4 atribueix als consells insulars com a competència pròpia el voluntariat social.
― Al mateix temps s’han tingut presents les resolucions, les comunicacions i els dictàmens
de la Unió Europea en matèria de voluntariat.

INTRODUCCIÓ
1. El voluntariat és una matèria transversal que figura en una gran quantitat de
normativa, estatal i autonòmica, i que afecta molts col·lectius.
2. A les Illes Balears hi ha un teixit associatiu divers, compromès i solidari, que
cada dia fa front a milers de situacions amb l’objectiu d’aconseguir una societat
més justa i més igualitària.
3. És intenció d’aquesta norma regular el voluntariat com a forma de participació,
també és necessari indicar que es regula el voluntariat sense adjectius i no sols
el voluntariat social.
4. La Llei estableix clarament que el règim que s'hi recull es refereix exclusivament a la
vinculació entre entitats i persones voluntàries.
5. El paper de les administracions ha de ser el de donar suport i oferir cooperació
amb l’objectiu d’innovar, millorar i promoure l’acció voluntària.
6. La responsabilitat pública i la coordinació interadministrativa són els eixos
per donar al voluntariat l’impuls i el suport que necessita en aquests moments.
7. Amb aquest document volem fer una interpretació i una descripció senzilla i
organitzada de la Llei 11/2019.
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DESENVOLUPAMENT

Com s’ha fet aquesta llei
Mitjançant mecanismes participatius prou àgils, efectius i representatius en el procés de gestació
de la nova llei.
L’elaboració ha estat guiada per tot un procés participatiu del sector del voluntariat a les Illes
Balears, a més de la ciutadania i de les diferents administracions que hi estan implicades de
forma directa o tangencial en l’exercici de les seves competències.
El resultat final ha de ser el d’una llei destinada a un sector molt transversal de la societat,
elaborada, precisament, amb la implicació molt directa del mateix sector (una llei per al sector,
des del sector).
En funció de tots aquests aspectes, era necessari aprovar una nova llei del voluntariat de les Illes
Balears, adaptada a la nova normativa estatal i a les noves formes de voluntariat que demanda la
societat actual, una nova regulació que sorgís d’una participació àmplia i variada del sector.

PRINCIPIS I VALORS
d’una acció voluntària

Els principis que informen l’acció voluntària són els següents:
― La igualtat, la llibertat, la solidaritat i la capacitat de transformació social.
― La participació solidària.
― Els que promouen la defensa del bé comú i els drets fonamentals.
Els valors en què es fonamenta l’acció voluntària són els següents:
― La llibertat.
― La participació directa i activa com a
generadora d’opcions de transformació
social.
― El compromís.
― L’altruisme.
― L’eficàcia.
― La gratuïtat.
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― La responsabilitat
― La cooperació.
― El sentit crític.
― L’aprenentatge.
― La igualtat d’oportunitats.
― L’accessibilitat de les persones amb
discapacitat, de les persones grans i de
les que estan en situació de dependència.

OBJECTIUS
Què cercam amb la nova llei de voluntariat
a) Regular, reconèixer, divulgar, promoure, fomentar i protegir el
voluntariat, en tots els seus àmbits, com a forma de participació mitjançant programes
de voluntariat desenvolupats per entitats de voluntariat.
b) Aquesta llei és aplicable a les persones voluntàries, a les destinatàries de les accions
de voluntariat, a les entitats de voluntariat i a tots els programes de voluntariat que es
desenvolupin a les Illes Balears.
c) Reconèixer i promocionar les accions desenvolupades per persones físiques en el si
d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb uns programes concrets, i apostar per un
voluntariat de qualitat, compromès i format.
d) Regular el voluntariat de persones menors, dins el món educatiu; es garanteix l’accés
de les persones amb discapacitat i dependents.
e) Que les administracions, donin suport i ofereixin cooperació amb l’objectiu
d’innovar, millorar i promoure l’acció voluntària.
f) Impulsar polítiques públiques a fi de promocionar i donar a conèixer el voluntariat
com a agent actiu de transformació social.
g) Reforçar la figura del Fòrum Balear del Voluntariat i ampliar-ne la composició.
h) Crear el cens d’entitats de voluntariat, com a instrument que aportarà dades sobre
el voluntariat.
i) Dotar a la comunitat autònoma d’un pla de voluntariat en què es recullin les
necessitats i les mesures de suport que s’han d’impulsar.
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CONCEPTES

Conceptes importants de la Llei
La relació entre voluntaris i entitats de voluntariat
Persones físiques que, mogudes, entre d’altres, per l’altruisme i la voluntat de transformació,
decideixen participar en projectes de voluntariat desenvolupats per entitats de voluntariat, amb les
quals formalitzen el document de compromís. El document de compromís s’ha de
formalitzar per escrit, en dues còpies, i, quan sigui necessari, s’hi han d’adjuntar els certificats i
les declaracions que pertoquin.
Programes de voluntariat
Document formal que l’entitat de voluntariat elabora de cadascun dels programes que
desenvolupa.
Pla de voluntariat
És l’instrument que recull els aspectes relatius a la gestió de les persones voluntàries en el si de
l’entitat i dels diferents programes de voluntariat de l’entitat.
Pel que fa a les administracions, són l’instrument que, cadascuna al seu nivell, han d’elaborar
per tal de promocionar, reconèixer i posar en valor el voluntariat.
Entitat de segon nivell
Entitat que agrupa diverses entitats de voluntariat i els membres de la qual, per tant, no són
persones físiques.
Competències adquirides en el desenvolupament del voluntariat de
l’Administració educativa i la comunitat educativa de les Illes Balears
Han de col·laborar en la identificació de les competències que es poden adquirir en el
desenvolupament de les accions de voluntariat per tal de poder establir un sistema d’acreditació
de competències adquirides.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL VOLUNTARIAT

10 àmbits distintes els quals es pot realitzar l’acció solidària
Activitats d’interès general són les accions que contribueixen, en cadascun dels àmbits del
voluntariat, a la millora de la qualitat de vida de les persones i la societat en general, i a protegir i
conservar l’entorn, per tal de construir una societat més justa i solidària.
1. Voluntariat social
2. Voluntariat internacional de
cooperació al desenvolupament
3. Voluntariat ambiental
4. Voluntariat cultural
5. Voluntariat esportiu
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6. Voluntariat educatiu
7. Voluntariat sociosanitari
8. Voluntariat d’oci i temps lliure
9. Voluntariat comunitari
10. Voluntariat de protecció civil

TIPUS DE VOLUNTARIAT
Tres tipus de voluntariat
― Voluntariat presencial
― Voluntariat no presencial
― Voluntariat puntual o esporàdic

LA PERSONA VOLUNTÀRIA
Claus per poder ser voluntari

Les entitats de voluntariat han de garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i a
l’accessibilitat universal de les persones voluntàries grans, amb discapacitat o en situació
de dependència, de manera que puguin exercir, en igualtat de condicions respecte de la resta de
persones voluntàries, eliminant qualsevol possible forma de discriminació.
Les persones menors en el voluntariat
Poden tenir la condició de persones voluntàries sempre que es respecti el seu interès superior,
d’acord amb el que preveu la legislació específica aplicable, i es compleixin els requisits
següents:
a) Les persones majors de 16 anys i menors de 18 anys han de tenir el consentiment
dels seus progenitors, tutors o representants legals.
b) Les persones menors de 16 anys i majors de 14 anys, per poder desenvolupar accions
de voluntariat, han de tenir l’autorització expressa dels seus progenitors, tutors o representants
legals.
c) Les persones menors d’edat que participin en programes de voluntariat han de disposar
sempre d’una persona referent adulta responsable del programa.
Limitacions: antecedents penals
En relació amb els programes de voluntariat en què les persones destinatàries siguin
menors d’edat, és un requisit per fer voluntariat no haver estat condemnat per una sentència
ferma pels delictes contra la llibertat i indemnitat sexual o el tràfic i l’explotació de menors. Aquest
fet s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de
Delinqüents Sexuals, i sempre d’acord amb la normativa específica de protecció de menors vigent
en cada moment.
No poden fer voluntariat les persones que tenguin antecedents penals no
cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per haver
atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la
llibertat i indemnitat sexual de l’altre cònjuge o dels fills, per delictes de tràfic
il·legal o immigració clandestina de persones o per delictes de terrorisme, en
programes en què les persones destinatàries hagin estat o puguin ser víctimes
d’aquests delictes. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant una
declaració responsable.
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DRETS, DEURES I COMPATIBILITATS DE LA PERSONA
VOLUNTÀRIA
Les persones voluntàries, respecte de l’entitat en la qual
s’integren, tenen els drets, deures i compatibilitats següents

Drets
1. Rebre informació, formació, orientació i
suport , així com els mitjans necessaris
per desenvolupar l’acció voluntària per
part de l’entitat de voluntariat.
2. Ser tractades amb respecte i sense cap
tipus de discriminació,.
3. Participar activament en l’entitat de
voluntariat en què s’integren.
4. Estar assegurades.
5. Signar el document de compromís.
6. Disposar d’una acreditació identificativa
com a voluntari o voluntària i obtenir un

certificat de la seva participació en els
programes.
7. Obtenir una acreditació de les
competències adquirides.
8. Rebre el respecte i el reconeixement pel
valor social de la seva contribució.
9. El reemborsament de les despeses.
10. La protecció de les seves dades
personals.
11. Poder desvincular-se de la tasca
voluntària.

Deures
1. Complir els acords establerts en el
document de compromís.
2. Participar en les formacions.
3. Mantenir la confidencialitat.
4. Rebutjar qualsevol contraprestació
econòmica o material que els puguin
oferir les persones destinatàries o
terceres.
5. Actuar de manera diligent, responsable i
solidària.
6. Tenir cura i fer un bon ús dels materials o
equips.

7. Respectar els drets de les persones.
8. Fer un bon ús de la identificació que les
acredita com a persones voluntàries.
9. Complir les mesures de seguretat,
higiene i salut establertes en el programa
de l’entitat.
10. Seguir les instruccions de l’entitat de
voluntariat dins l’acció de voluntariat.
11. Notificar a l’entitat de voluntariat la
renúncia amb l’antelació suficient.

Compatibilitat de l’acció voluntària
1. Els treballadors per compte d’altri i els treballadors públics sols poden fer voluntariat fora
de la seva jornada laboral.
2. En cap cas, aquest treballador no pot fer una acció voluntària que comporti les mateixes
funcions o similars que exerceix al seu lloc de feina retribuït.
3. Les persones voluntàries poden ser sòcies de l’entitat de voluntariat en la qual estiguin
integrades i participar en els òrgans de govern segons el que estableixin els seus estatuts.
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CONCEPTE DE VOLUNTARIAT
Què és voluntariat i què no

1. Voluntariat s’entén com el conjunt d’accions i activitats d’interès general desenvolupades per
persones físiques i que reuneixen els requisits següents:
― De caràcter solidari i altruista.
― Una realització lliure i voluntària.
― Sense contraprestació econòmica o material.
― S’ha de desenvolupar en el si d’una entitat de voluntariat, d’acord amb els seus
programes de voluntariat.
― De caràcter complementari de les accions desenvolupades per les administracions,
sense substituir les seves obligacions.
― En cap cas no poden substituir ni amortitzar llocs de feina remunerats.
2. També tenen la consideració d’activitats de voluntariat les següents:
― Les accions concretes i específiques, en el si d’una entitat de voluntariat i en el marc d’un
programa de voluntariat.
― Les que es desenvolupin mitjançant les tecnologies de la informació i comunicació que
no requereixen presència física de les persones voluntàries a les entitats de voluntariat.
3. No tenen consideració d’activitats de voluntariat les següents:
― Les aïllades o esporàdiques, periòdiques o no, desenvolupades al marge d’entitats de
voluntariat.
― Les desenvolupades per raons familiars, d’amistat o bon veïnatge.
― Les desenvolupades en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o de qualsevol
altra denominació en què hi hagi una contraprestació econòmica; tampoc les activitats
derivades d’obligacions jurídiques o de mesures judicials.
― Les beques, amb contraprestació econòmica o sense, en què l’objectiu principal sigui la
formació.
― Els treballs de col·laboració social emmarcats en mesures de foment de l’ocupabilitat.
― Les pràctiques no laborals i les pràctiques acadèmiques.
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LES ENTITATS DEL VOLUNTARIAT
Requisits per ser una entitat de voluntariat
Entitats privades sense ànim de lucre que acompleixin activitats d’interès general i hagin decidit
que la participació voluntària de la ciutadania és un valor imprescindible per assolir la seva missió,
i que compleixin els requisits següents:
― Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents d’acord amb la
normativa establerta.
― Estar integrades per persones voluntàries, sens perjudici del personal assalariat que
puguin tenir.
― Desenvolupar una part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat.
― Estar inscrites en el cens d’entitats de voluntariat, creat segons el que preveu aquesta
Llei.
Tenen la consideració d’entitat de voluntariat les entitats de segon nivell d’àmbit autonòmic,
insular o municipal.
Estan excloses de l’aplicació d’aquesta llei:
― Les entitats o els grups que desenvolupen accions solidàries o d’ajut aïllades,
esporàdiques o puntuals.
― Les accions que es desenvolupen al marge d’entitats de voluntariat per raons familiars,
d’amistat, bon veïnatge o altres.
― Totes les activitats que duen a terme les entitats privades sense ànim de lucre al marge,
si s’escau, dels seus programes de voluntariat.

10

DRETS I DEURES DE LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT
Drets i deures
Drets
1.
2.
3.
4.

Seleccionar les persones voluntàries sense cap tipus de discriminació.
Suspendre i/o desvincular justificadament la persona voluntària de l’entitat.
Demanar a les persones voluntàries respecte pels valors i la missió de l’entitat.
Concórrer a les mesures de foment de l’acció voluntària establertes per les diferents
administracions públiques o entitats privades.
5. Participar en el disseny i l’execució de polítiques de foment i suport al voluntariat.
6. Qualsevol altre dret reconegut per l’ordenament jurídic referit a l’acció voluntària.

Deures
1. Disposar d’un pla de voluntariat.
2. Disposar d’un itinerari formatiu del voluntariat.
3. Entitats de voluntariat de menys de 20 persones voluntàries, els deures 1 i 2, si hi ha un
acord, es poden delegar en les entitats de segon nivell de voluntariat.
4. Facilitar informació sobre la missió, la visió i els valors de l’entitat, el codi ètic i els
programes de voluntariat que es desenvolupin.
5. Formalitzar el document de compromís.
6. Proveir les persones voluntàries d’una identificació.
7. Garantir el seguiment i suport a les persones voluntàries, així com que les accions es
desenvolupin d’acord amb les mesures de seguretat i higiene adequades.
8. Crear i mantenir un registre de persones voluntàries i poder emetre el certificat de
participació de la persona voluntària.
9. Acreditar les competències adquirides de les persones voluntàries.
10. Disposar d’un codi ètic o adherir-se als de les entitats de segon nivell de voluntariat amb
un acord.
11. Disposar d’assegurances que cobreixin els riscs i els accidents als quals puguin estar
exposades les persones voluntàries.
12. Rescabalar les despeses a les persones voluntàries, si ha estat acordat.
13. Exigir el consentiment o l’autorització expressa i per escrit de les persones voluntàries
menors.
14. Estar inscrites en el cens d’entitats de voluntariat, quan estigui en funcionament, i
mantenir les dades actualitzades.
15. Aportar, a requeriment de l’administració competent en matèria de voluntariat, qualsevol
informació relativa a les seves actuacions, programes i funcionament.
16. Disposar d’un protocol de gestió de conflictes.
17. No fer discriminació a l’hora de determinar les persones destinatàries de l’acció voluntària.
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OBLIGACIONS DE LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT
1. L'entitat de voluntariat ha de tenir un pla de voluntariat que reculli els aspectes relatius a la
gestió de les persones voluntàries en el si de l’entitat i dels diferents programes de voluntariat de
l’entitat.
Els aspectes que ha d’incloure el pla són els següents:
― Tipus de voluntariat.
― Gestió de les persones voluntàries.
― Procés d’incorporació i desvinculació.
― Acollida i la formació bàsica necessària.
― Disponibilitat mínima i màxima de les
futures persones voluntàries.

― El sistema de coordinació i comunicació.
― Persona responsable del voluntariat.
― El sistema de desvinculació que l’entitat
consideri comú a qualsevol dels
programes que es desenvoluparan.

2. Els programes de voluntariat han de recollir els punts següents:
― Les accions concretes que s’han de
desenvolupar.
― Les finalitats.
― Els objectius del programa.
― La descripció de les activitats concretes.
― Les funcions concretes de cada persona
implicada en el programa.
― El procés formatiu.

― La identificació del responsable.
― El nombre, el perfil i la qualificació o
formació de les persones voluntàries.
― Els recursos necessaris.
― El sistema de coordinació.
― La participació de les persones
voluntàries.

3. Crear i mantenir un Registre que ha d’incloure:
― Persones voluntàries.
― Programes als quals estiguin adscrites.
― La seva dedicació.
― Descripció de les seves tasques.

― Poder expedir el Certificat de
participació en els programes de
voluntariat.

4. Document de compromís; punts mínims establerts:
― Els drets i deures de cadascuna de les
parts.
― La descripció de les funcions, les
activitats i el temps de dedicació.
― El règim de reemborsament de les
despeses pel desenvolupament de
l’acció voluntària.
― La formació i, si escau, l’itinerari per
obtenir-la.

― El protocol de gestió dels conflictes.
― Un canvi de programa o de condicions,
ha de quedar reflectit com un annex del
document inicial.
― Les causes i formes de desvinculació
d’ambdues parts, persona voluntària i
entitat.

5. Crear un Codi ètic
― Que reculli l’acció voluntària de l’entitat.
― Establir les mesures necessàries per poder aplicar-lo.
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LES PERSONES DESTINATÀRIES
Qui pot ser persona destinatària

Les persones físiques i els grups o les comunitats en què s’integrin per als quals el
desenvolupament d’un programa de voluntariat suposi una millora en la seva qualitat de vida, en
el reconeixement o la defensa dels seus drets, en la satisfacció de les seves necessitats, en
l’accés a la cultura i a l’esport, en el seu entorn o en la promoció i inclusió socials. Drets i deures
definits a la Llei (art. 19).

ALTRES AGENTS

Centres educatius, universitats i empreses
― Els centres educatius poden establir acords de col·laboració o programes conjunts
amb les entitats de voluntariat per aproximar, especialment, l’alumnat al món del
voluntariat des de l’àmbit educatiu.
― Les universitats poden promoure el voluntariat dins els seus àmbits de formació,
investigació i sensibilització segons la normativa sectorial vigent a cada moment.
L’objectiu és la formació i la sensibilització de la comunitat universitària en relació amb el
voluntariat. Les universitats poden establir fórmules de reconeixement acadèmic de les
accions de voluntariat duites a terme pel seu alumnat.
― Les empreses, per fomentar i impulsar el voluntariat en el si de la societat, han de poder
promoure i participar en programes de voluntariat, dins el marc de la col·laboració amb
una entitat de voluntariat.
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COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Govern de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments

Govern de les Illes Balears
― Crear, mantenir i actualitzar el cens d’entitats de voluntariat de les Illes
Balears, el qual ha de ser públic i accessible.
― Assessorar i informar les organitzacions que desenvolupin programes de voluntariat.
― Dur a terme la coordinació, en matèria de voluntariat, amb els consells insulars, amb els
organismes de l’Estat i amb altres comunitats autònomes o ens públics competents en la
matèria.
―Elaborar, aprovar, implantar i, si escau, modificar la planificació global de les polítiques de
voluntariat en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Propiciar la
coordinació i la cooperació entre les diferents administracions públiques amb la
participació d’entitats de segon nivell de voluntariat existents.
― Supervisar i vetlar pel compliment de la normativa aplicable en matèria de voluntariat.
― Impulsar estratègies formatives.
― Sensibilitzar la societat en general respecte dels valors del voluntariat, i possibilitar,
afavorir i reconèixer les seves activitats.
― Dur a terme estudis, publicacions i recerques sobre les accions de voluntariat.
― Preservar la independència del voluntariat.
― Impulsar les mesures de foment del voluntariat establertes en aquesta Llei.
― Concedir ajudes a les entitats de voluntariat o concertar serveis que aquestes puguin fer,
d’acord amb les seves competències, sempre tenint en compte la disponibilitat
pressupostària.
― Impulsar el Fòrum Balear del Voluntariat perquè esdevingui el vertader òrgan de consulta,
assessorament i coordinació en matèria de voluntariat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
― Dotar el departament competent en matèria de voluntariat dels mitjans i instruments
necessaris per complir i desenvolupar les tasques incloses en aquesta Llei.
Consells insulars
― Analitzar, promoure i impulsar els programes de voluntariat que es duguin a terme en el
seu àmbit.
― Assistir i assessorar tècnicament els ajuntaments en matèria de promoció i suport al
voluntariat.
― Elaborar, aprovar, implantar i, si escau, modificar la planificació global de les polítiques de
voluntariat dins el seu àmbit territorial, prenent com a referència les línies estratègiques
dibuixades en el pla autonòmic de voluntariat, vetlant en tot cas per la coordinació i la
cooperació entre les diferents administracions públiques amb la participació d’entitats de
voluntariat existents.
― Donar a conèixer el voluntariat com a forma de participació i fomentar les entitats de
voluntariat com a agents de transformació social.
― Concedir ajudes o concertar serveis que puguin realitzar les entitats de voluntariat, d’acord
amb les seves competències.
Ajuntaments
― Impulsar i col·laborar en les activitats de les entitats de voluntariat que actuïn en el seu
àmbit territorial.
― Articular mecanismes de participació d’aquestes en la vida municipal, com poden ser els
plans municipals de voluntariat.
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FOMENT I RECONEIXEMENT DEL VOLUNTARIAT
Mesures de foment i promoció del voluntariat: crear el cens
d’entitats de voluntariat i impulsar el Fòrum Balear del
Voluntariat
― El Fòrum Balear del Voluntariat és l’òrgan consultiu, de coordinació, de promoció
de la participació de les entitats de voluntariat, de foment de la formació i la investigació
de les accions de voluntariat. Aquest òrgan estarà adscrit a la conselleria que tengui les
competències en matèria de voluntariat.
― El Fòrum Balear del Voluntariat ha d’elaborar el pla autonòmic, redactat per mitjà
d’un procés de participació transparent.
Cens d’entitats de voluntariat
― L’objectiu és tenir identificades les entitats de voluntariat de les Illes Balears i poder
planificar i elaborar polítiques de foment i suport al voluntariat, d’acord amb la realitat.
― La direcció general competent en matèria de participació i voluntariat ha d’elaborar un
cens d’entitats de voluntariat en el qual s’han d’inscriure totes les entitats de voluntariat
que ho sol·licitin i compleixin els requisits establerts en l’article 14 d’aquesta Llei.
― Les condicions i al procediment per accedir al cens, s’han de regular mitjançant una ordre
de la conselleria competent en matèria de voluntariat.
― De manera anual, les entitats han de ratificar o comunicar les modificacions de les dades,
per tal de tenir en tot moment una imatge fidel de la realitat del voluntariat a les Illes
Balears.
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ESTRUCTURA DE LA LLEI
27 articles
4 títols
1 disposició addicional

2 disposicions transitòries
1 disposició derogatòria
3 disposicions finals

Títol I
Regula l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les definicions de voluntariat, persones voluntàries, entitats
de voluntariat, programes de voluntariat, plans, document de compromís i entitat de segon nivell.
Principis i valors de l’acció voluntària, activitats d’interès general. Recull els diferents àmbits
d’actuació i també els tipus de voluntariat que es poden dur a terme.
Títol II
Subjectes del voluntariat: persones voluntàries, entitats de voluntariat, persones destinatàries de
programes de voluntariat i altres agents que hi participen.
Títol III
Competències de les administracions públiques en matèria de voluntariat. Govern de les Illes
Balears, consells insulars i ajuntaments. Està dedicat a l’administració com a garant del suport i la
promoció que el moviment de voluntariat necessita.
Títol IV
Foment i reconeixement del voluntariat. Mesures de suport i promoció i els instruments i òrgans
que es creen amb l’objectiu de garantir un voluntariat de qualitat a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
El Fòrum Balear del Voluntariat esdevé un vertader òrgan de consulta i coordinació entre
les administracions i les entitats de voluntariat.
La creació d’un cens d’entitats de voluntariat que aportarà les informacions necessàries per
poder establir polítiques públiques reals i adaptades a la realitat del voluntariat.
En aquest títol hi queda reflectit l’impuls que la llei vol donar al voluntariat com a agent de
transformació social mitjançant diferents instruments: el pla autonòmic, el cens i la consolidació
del Fòrum com a òrgan de debat i promoció.
Disposició addicional única
La normativa aplicable al voluntariat de protecció civil és la seva específica i aquesta llei té de
caràcter supletori.
Disposició transitòria primera
Les entitats de voluntariat han d’adaptar-se a allò que preveu aquesta Llei.
Disposició transitòria segona
Adaptació dels programes de voluntariat vinculats amb una administració pública.
Disposició final primera
Adaptació del Decret 83/2015, de 25 de setembre, de composició i funcionament del Fòrum
Balear del Voluntariat.
Disposició final segona
Desplegament reglamentari.
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