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COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ VOLUNTÀRIA 
 

 

A ___________________ a ______________ d _____________________ de _________ 

REUNITS 

D’una part: En/na _________________________________ amb DNI núm. _______________, 

actuant com a __________________________, en nom i representació de l’organització 

__________________________________________________________ (l’ENTITAT, a partir 

d’ara), amb domicili social a ___________________________________________________, 

amb CIF nº ___________________.                           

Y de l’altra: En/na _______________________________, amb DNI núm. _________________, 

amb domicili a _______________________________________________________________, 

que actua en el seu propi nom i dret (el/la VOLUNTARI/VOLUNTÀRIA, a partir d’ara). 

 

EXPOSEN 

PRIMER.- Que l’ENTITAT, inscrita en el Registre Únic de Fundacions/Registre d’Associacions de 

les Illes Balears, amb el núm.: ___________________, és una organització sense finalitat 

lucrativa, amb l’àmbit d’actuació de les Illes Balears,  que té com a objectiu 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

mitjançant el desenvolupament de l’activitat d’interès general __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

SEGON.- Que el/la VOLUNTARI/VOLUNTÀRIA ha contactat amb l’ENTITAT amb la intenció de 

prestar col·laboració voluntària en el projecte _____________________________________ 

que l’ENTITAT desenvolupa.  

TERCER.- Que ambdues parts subscriuen el present COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ 

VOLUNTÀRIA, que queda expressament exclòs de la legislació laboral espanyola de 

conformitat amb el disposat a l’article 1.3 d) de l’Estatut dels Treballadors, i que es regirà, dins 

el marc establert per la Llei 3/1998, de 18 de maig, del Voluntariat de les Illes Balears, per les 

següents: 
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CLAÚSULES: 

PRIMERA.- Que el/la Voluntari/a coneix els objectius i directrius de l’ENTITAT i està d’acord 

amb ells i amb els mitjans emprats per a dur a terme el projecte de voluntariat. 

SEGONA.- El present compromís tindrà una durada de ____________________. Amb efectes a 

partir del dia ________ i fins el dia ________ el/la VOLUNTARI/VOLUNTÀRIA s’incorporarà com 

a voluntari/a a l’ENTITAT, amb caràcter altruista i sense cap contraprestació econòmica, per la 

realització de les funcions i activitats següents: 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

els dies _____________________ amb una durada de ____ hores per dia. Arribat el dia de 

finalització del compromís, el present acord deixarà de tenir efectes i es produirà la 

desvinculació immediata de les parts, sense necessitat de preavís entre elles o qualsevol altra 

formalitat, extingint-se a tots els efectes la relació entre el/la VOLUNTARI/A i l’ENTITAT.  

TERCERA.- Seran causes de resolució del present acord les següents: 

1. El mutu acord. 

2. El cessament per decisió personal del/la Voluntari/a, que s’haurà de notificar a 

l’Entitat amb una antelació mínima de 15 dies. Donat el caràcter voluntari de la 

seva activitat, podrà cessar quan ho desitgi. 

3. Per decisió de l’Entitat, notificada al/la Voluntari/a amb un preavís mínim de 15 

dies. El/la voluntari/a accepta que, en el supòsit de que els seus serveis no siguin 

satisfactoris per a l’entitat, aquesta podrà prescindir d’ells. 

4. Per venciment del termini pactat. 

5. Pel compliment o finalització del projecte objecte d’aquest acord o compromís. 

6. Per l’incompliment de les obligacions recollides en el present compromís.  

QUARTA.- Que el/la VOLUNTARI/A, segons estableix la Llei 3/1998, té dret a: 

a) Rebre la informació, la formació i els mitjans per a l’exercici i el desenvolupament 

de les funcions que se’ls assignin. 

b) Esser tractades sense cap tipus de discriminació, respectant-ne la llibertat, la 

dignitat, la intimitat i les creences. 

c) Participar activament en l’organització a la qual s’integra, d’acord amb els seus 

estatuts, col·laborant en l’elaboració, el disseny, l’execució i l’avaluació dels 

programes. 

d) Estar assegurades pels rics a què puguin estar exposades en la realització del 

treball voluntari, incloses les possibles responsabilitats civils a tercers. 

e) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de voluntari/a davant 

tercers i a obtenir certificació de la seva participació en els programes. 

f) Realitzar l’activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene, evitant tot 

tipus de risc segons la naturalesa i les característiques de la seva funció. 

g) Rebre el respecte i el reconeixement pel valor social de la seva contribució. 
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h) Esser reemborsades, si ho volen, de les despeses que els pugui ocasionar l’activitat 

voluntària. 

i) Acordar lliurament les condicions de la seva acció voluntària, l’àmbit o sector 

d’actuació, el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i l’horari 

que hi podrà dedicar, i les responsabilitats acceptades. 

j) Qualsevol altre dret que es derivi de la present Llei i de la resta de l’ordenament 

jurídic. 

CINQUENA.- Que el/la VOLUNTARI/A , segons estableix la Llei 3/1998, s’obliga a : 

a) Complir els compromisos acceptats amb l’organització a la qual s’integra, 

respectant-ne els fins i les normes internes de funcionament. 

b) Mantenir la confidencialitat, si n’és el cas, de les informacions rebudes i 

conegudes, en el desenvolupament de la  seva activitat, tant respecte dels 

beneficiaris com de l’entitat. 

c) Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació econòmica o material que li pugui 

oferir la persona beneficiària o altres persones en virtut de la seva actuació. 

d) Respectar els drets dels beneficiaris de l’activitat del/la voluntari/a. 

e) Actuar de forma diligent, responsable i solidària. 

f) Participar en les activitats formatives previstes per l’organització i, concretament, 

en aquelles que estan adreçades a oferir una preparació per a les activitats i 

funcions acordades, també en aquelles de caràcter permanent que es necessitin 

per tal de mantenir la qualitat dels serveis que es prestin. 

g) Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i seguir les instruccions 

que s’estableixin en l’execució de les activitats acordades. 

h) Utilitzar degudament l’acreditació i els distintius de l’organització. 

i) Tenir cura i fer bon ús del material o equip confiat per l’organització per al 

desenvolupament de les activitats de voluntariat acordades. 

j) En cas de renúncia notificar-ho amb l’antelació prèviament pactada, per tal 

d’evitar perjudicis greus al servei. 

k) Qualsevol altra d’anàloga naturalesa que comporti una millora en l’eficàcia,  

eficiència i estalvi econòmic i dels recursos dels programes i projectes que 

s’apliquin, i en especial, col·laborar amb l’entitat, els seus professionals i la resta 

de voluntaris/es en la millor eficàcia i eficiència dels programes en els que s’integra 

i en la consecució dels seus objectius. 

SISENA.- Que l’ENTITAT, segons estableix la Llei 3/1198, s’obliga a: 

a) Adequar-se a la normativa vigent, especialment pel que fa a l’organització i al 

funcionament democràtics i no discriminatoris. 

b) Complir els compromisos amb les persones voluntàries, dins l’acord establert en el 

moment de la incorporació dins l’organització, respectant els seus drets i deures. 

c) Tenir subscrita una pòlissa d’assegurances, sempre que ho requereixin les 

característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada, que cobreixi els 
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sinistres dels propis voluntaris i els que produeixin a tercers, ocasionats per 

l’exercici de les activitats encomanades. 

d) Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i dotar els voluntaris dels 

mitjans i recursos adequats per al compliment de les seves funcions. 

e) Establir sistemes interns d’informació i d’orientació adequats per a la realització 

d’aquelles tasques que s’encomanin a les persones voluntàries. 

f) Proporcionar al/la voluntari/a la formació i la informació necessària per al correcte 

exercici de les activitats encomanades. 

g) Garantir als/les voluntaris/es les mateixes condicions higièniques, sanitàries i de 

seguretat previstes per al personal remunerat, en l’exercici de les seves activitats. 

h) Facilitar als voluntaris una acreditació que els habiliti i identifiqui per a l’exercici de 

l’activitat assignada. 

i) Emetre certificat de l’activitat del/la voluntari/a, sempre que aquest/a ho sol·liciti, 

on constarà, com a mínim, la data, la durada i la naturalesa de la prestació 

efectuada pel/la voluntari/a. 

j) Portar un llibre de registre d’altes i baixes del personal voluntari. 

k) Promoure i fomentar la participació en activitats de voluntariat. 

l) Les organitzacions de voluntariat podran rebre la col·laboració de treballadors 

dependents o autònoms només per a portar a terme activitats que requereixin un 

grau de professionalitat determinat, o bé activitats necessàries per assegurar el 

funcionament regular de l’organització, quan la situació ho exigeixi. 

SETENA.-  En el no previst en aquest compromís s’estarà al disposat en la Llei 3/1998 de 18 de 

maig del Voluntariat de les Illes Balears, especialment en el relatiu a la solució de possibles 

conflictes entre el/la voluntari/a i l’entitat, de conformitat amb l’establert en l’article 13 

d’aquesta norma legal. 

 

I, en prova de conformitat, els compareixents signen el present document, en duplicat 

exemplar, en el lloc i data a l’inici indicats. 

 

Per l’ENTITAT                El/la VOLUNTARI/A  


