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Presentació

L’aprovació de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment  

de l’associacionisme, va situar les entitats, i de retruc també altres actors, 

davant de la necessitat de repensar i refer la seva relació amb el voluntariat.

Amb la voluntat d’acompanyar i facilitar a aquestes entitats  

i al teixit associatiu en general l’aplicació de la nova normativa,  

l’any 2019 vam endegar un projecte per desgranar, de manera planificada,  

els aspectes principals que planteja la Llei i oferir una lectura més amable  

i clarificadora.

A partir de l’experiència i el coneixement acumulats en aquests anys 

de servei a les entitats, i amb la participació d’entitats referents del nostre país, 

vam centrar-nos a explicar de manera pedagògica sis aspectes estratègics: 

 1. Quines entitats poden tenir voluntariat? 

 2. Què cal tenir en compte per incorporar persones voluntàries a l’entitat? 

 3. El pla de voluntariat i el pla de formació del voluntariat 

 4. Els drets i deures de les entitats amb programes de voluntariat

 5.  El full de compromís, les assegurances i el rescabalament  

de les despeses 

 6.  Convivència i relació entre el voluntariat i les persones contractades  

de l’entitat

La participació de l’Associació Lectura Fàcil, que treballa per apropar  

la lectura i la informació a totes les persones,  

ens va permetre fer un material més concís i didàctic.
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Ara, per donar continuïtat al projecte i seguir amb el mateix model de treball,  

abordem un aspecte més de la Llei: en concret,  

el paper de les persones destinatàries de l’acció voluntària.  

En aquesta ocasió, l’equip tècnic de la Direcció General d’Acció Cívica  

i Comunitària (DGACC) hem treballat  

de manera conjunta amb Càritas Diocesana de Barcelona.

Properament, està previst tractar dos aspectes que la Llei  

incorpora amb força i sobre els quals cal reflexionar  

de manera monogràfica: la participació del voluntariat en les entitats  

i el reconeixement de les competències adquirides en l’exercici del voluntariat.

Confiem que aquests materials us seran d’utilitat  

i us convidem a fer-nos arribar les vostres impressions.

Bernat Valls 

Director general d’Acció Cívica i Comunitària
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Introducció 

Totes les persones som iguals.  

Tenim els mateixos drets i llibertats,  

recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948.  

De la mateixa manera, totes les persones tenim el deure  

de respectar la llibertat i la dignitat dels altres.

La Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme 

posa la màxima atenció en les persones:  

les que fan l’acció de voluntariat i les que la reben;  

partint sempre del respecte a la dignitat, la igualtat i la llibertat  

de les persones destinatàries de l’acció voluntària. 

D’altra banda, les entitats es comprometen a respectar  

i garantir aquests drets.

En aquesta monografia tractarem dels drets i deures  

de les persones usuàries, és a dir, les destinatàries de l’acció voluntària,  

a les quals ens referirem així en tota la monografia. 

Quins drets tenen? 

Quines obligacions han de respectar? 

Què hem de fer les entitats per garantir aquests drets i deures?

Us ho expliquem!
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1.  Per què són importants els drets i deures  

de les persones destinatàries? 

Perquè les persones destinatàries són el focus de l’actuació de l’entitat,  

és a dir, són les persones «per a les quals fem les coses».

Alguns drets i deures dels destinataris de l’acció voluntària  

es relacionen amb l’actitud i les accions de les persones voluntàries.  

D’altres es relacionen amb els projectes i l’organització de l’entitat.  

Tots s’han de garantir amb eines i recursos proveïts per l’entitat,  

ja que el voluntariat forma part d’aquesta entitat.

Els drets no són possibles sense els deures. 

Entenem els deures com les responsabilitats que garanteixen  

el correcte desenvolupament dels drets. 

Les entitats han de saber quins drets i deures  

tenen les persones destinatàries i com donar-hi resposta. 

››  A l’annex 1 podeu consultar els drets i deures  
de les persones destinatàries.
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2.  Quins drets i deures tenen les persones destinatàries? 

Els voluntaris i els destinataris de l’acció voluntària  

han de conèixer els drets i deures de les persones,  

i l’entitat ha de garantir-ne el compliment.

Demanar un canvi  

de voluntari si hi ha causes  

que ho justifiquen,  

o bé prescindir de l’acció 

voluntària.

Aconseguir la intervenció 

dels responsables de les 

entitats si hi ha conflictes 

amb les persones 

voluntàries.

Tenir informació 

actualitzada sobre els 

programes de voluntariat 

que els afecten.

Rebre una acció voluntària 

que respecti la dignitat, 

intimitat i llibertat, per 

evitar tota discriminació.

Drets dels destinataris  

de l’acció voluntària

 ✓  Tenir canals perquè les persones destinatàries 

es puguin comunicar directament amb l’entitat.

 ✓  Indicar qui és la persona de referència.

 ✓  Tenir protocols per a casos de conflicte.

 ✓  Comunicar a la persona destinatària què pot fer 

en cas de conflicte amb la persona voluntària.

 ✓  Promoure la figura del mediador o de la 

mediadora (pot ser la persona responsable  

del voluntariat, del projecte o del programa).

 ✓  Tenir un procediment per avaluar els conflictes 

que sorgeixin (pot ser un comitè d’ètica).

 ✓  Fer díptics informatius dels programes  

en què participen les persones destinatàries.

 ✓  Explicar-los la finalitat del voluntariat,  

les tasques habituals i com s’avalua.

 ✓  Disposar d’un protocol que reculli l’estil de 

relació entre els voluntaris i els destinataris  

de l’entitat.

 ✓  Formar el voluntariat en drets humans  

i drets de les persones.

 ✓  Fer un seguiment de la relació entre el voluntari 

i el destinatari per detectar  

possibles conflictes.

 ✓  Informar les persones destinatàries  

dels seus drets i deures.

Què podem fer?
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Deures dels destinataris  

de l’acció voluntària

Col·laborar, sempre  

que sigui possible,  

amb el voluntari, respectant  

i facilitant-li la feina.

No oferir diners o altres 

coses de valor als voluntaris  

a canvi de l’acció  

voluntària.

Comunicar a l’entitat amb 

prou antelació que es vol 

abandonar el programa 

d’acció voluntària.

Demanar als voluntaris 

només les actuacions que 

els corresponguin per la 

seva acció voluntària.

Participar en l’avaluació 

dels programes de 

voluntariat que els afecten.

Què podem fer?

 ✓  Fer reunions de seguiment amb els voluntaris  

i amb els destinataris.

 ✓  Explicar a les persones destinatàries que no  

han de donar res a canvi de l’acció rebuda. 

 ✓  Fer-los signar un full on accepten l’actuació  

del voluntariat i l’activitat del projecte,  

i on s’indiquin els drets i deures.

 ✓   Informar els destinataris sobre com poden 

demanar-ho i a qui.

 ✓  Disposar d’un procediment  

o document per fer-ho.

 ✓  Informar els destinataris sobre la finalitat 

del voluntariat en el programa, les tasques 

habituals i els límits. 

 ✓  Fer-los signar un full on accepten l’actuació  

del voluntariat i l’activitat del projecte,  

i on s’indiquin els drets i deures.

 ✓  Passar als destinataris enquestes o entrevistes 

d’avaluació i satisfacció.

 ✓  Fer-los participar en sessions d’avaluació.

 ✓  Oferir-los espais participatius amb altres 

persones destinatàries amb qui hagin  

compartit el programa.
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3.  Com garantim els drets i deures  

de les persones destinatàries?  

Els drets i deures de les persones destinatàries,  

de les persones voluntàries i de les entitats estan interrelacionats. 

És molt important que hi hagi una bona comunicació.  

Cada projecte pot tenir, en un lloc visible, la informació de contacte  

de les diferents persones responsables del projecte i de l’entitat.  

És la cadena de comunicació. 

També es pot entregar a la persona destinatària de l’acció voluntària  

un full amb tota aquesta informació.

Des de les entitats es fan diferents accions per garantir aquests drets,  

però calen indicadors que ens permetin valorar-ne el grau de compliment  

de manera objectiva. 

Proposem una metodologia que permet veure, de manera senzilla,  

si l’entitat vetlla i garanteix els drets i deures dels destinataris. 

Cal indicar al costat de cada acció si la fem o no.
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Accions

La persona destinatària

Té informació per escrit del programa en què participa (objectius, 

finalitat, temporalitat, participació del voluntariat, etc.)?

Signa el full d’acceptació del programa, on s’especifiquen  

la normativa i les funcions de la persona voluntària?

Coneix els seus drets i deures?

Té a la seva disposició un servei de mediació en cas que el demani?

Coneix les funcions i tasques de la persona voluntària  

que l’acompanyarà en el programa?

Sap com pot fer arribar una queixa sobre el voluntari a l’entitat, 

demanar un canvi de voluntari o prescindir de l’acció del voluntari?

Coneix l’avaluació i el seguiment que es fa del servei o programa  

en el qual participa?

Participa en les diferents avaluacions que es fan del programa  

del qual forma part?

Se li faciliten enquestes de satisfacció, qüestionaris,  

trobades per avaluar el programa i l’acció del voluntariat?

SÍ NO
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A partir de les respostes que obtinguem, es poden donar dues situacions:

Situació A. Hi ha accions que NO fem

En aquest cas, incomplim alguns dels compromisos  

que ens obliga la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme. 

Aleshores, caldrà que prenguem decisions  

i definim les accions necessàries per complir aquestes obligacions. 

Les accions que hem de dur a terme per canviar del no al sí  

han de ser realistes, concretes i sintètiques.  

Hem d’establir un termini per assolir-les.

Us proposem de fer-ho en una taula com aquesta:

››  A l’annex 2 podeu veure exemples d’eines que us poden ajudar  
a complir les obligacions de la Llei.

Accions  

que NO fem

Anotem  

les accions  

que NO  

estem fent.

Com ho podem fer?

Anotem qui  

farà l’acció i si 

necessitem algú que 

ens ajudi. També 

com ho farem 

i si necessitem 

recursos.

Què podem fer?

Anotem  

quines accions  

concretes  

podríem fer.

En quant de temps  

ho volem aconseguir?

 Definim el temps 

d’execució i una data.
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Situació B. Fem totes les accions

Per tant, estem complint els compromisos als quals ens obliga la Llei.  

Ara és el moment de decidir si ens quedem com estem 

o fem accions per millorar aquest èxit.

En aquest cas, proposem un seguit d’eines que ens permetran:

■  Identificar i valorar les accions que ja s’estan fent.

■  Visualitzar l’espai de millora de l’entitat.

■  Programar noves accions o millorar-ne alguna de les existents.

››  A l’annex 3 podeu veure indicadors per valorar  
si s’ha de tenir un pla de millora.
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Annexos

Annex 1. Drets i deures de les persones destinatàries  

de l’acció voluntària

LLEI DEL VOLUNTARIAT I DE FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME

Article 12. Drets dels destinataris de l’acció voluntària

Els destinataris de l’acció voluntària tenen els drets següents:

 a)  Rebre una acció voluntària que respecti la dignitat i intimitat personal  

i familiar, i les creences polítiques, religioses o de qualsevol mena,  

per evitar tota discriminació.

 b)  Tenir informació actualitzada sobre els programes de les actuacions  

que els afecten, abans de començar i en qualsevol fase del procés.

 c)  Aconseguir la intervenció dels responsables de les entitats  

si hi ha conflictes amb les persones voluntàries.

 d)  Demanar el canvi de voluntari si hi ha causes que ho justifiquen,  

o bé prescindir de l’acció voluntària sota la seva responsabilitat.

 e)  Participar en l’avaluació dels programes de voluntariat  

de què han estat beneficiaris.

Article 13. Deures dels destinataris de l’acció voluntària

Els destinataris de l’acció voluntària tenen els deures següents:

 a)  Col·laborar, sempre que sigui possible, amb el voluntari,  

respectant-lo i facilitant-li la feina.

 b)  No oferir diners o altres coses de valor als voluntaris  

a canvi de l’acció voluntària. 

 c)  Comunicar a l’entitat amb prou antelació  

que es vol abandonar el programa d’acció voluntària.

 d)  Només demanar als voluntaris actuacions  

que els corresponguin per la seva acció voluntària.
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Annex 2. Eines que ens poden ajudar a complir  

les obligacions de la Llei 

Material informatiu dels diferents programes o serveis de l’entitat. 

(S’inclou un exemple.)

Full d’acceptació del programa per part de la persona destinatària 

on consten les funcions del voluntariat. (S’inclou un exemple.)

Qüestionari de satisfacció per entregar a les persones destinatàries 

de l’acció voluntària. (S’inclou un exemple.)

Publicació dels resultats dels qüestionaris de satisfacció  

com a mostra de transparència.

Document amb els drets i deures de les persones destinatàries 

de l’acció voluntària. ›› A l’annex 1 podeu veure els drets i deures  

de les persones destinatàries de l’acció voluntària.

Cadena de comunicació: full amb les dades de contacte  

de les persones responsables del projecte i de l’entitat.  

(S’inclou un exemple.)

Eina 1

Eina 2

Eina 5

Eina 6

Eina 3

Eina 4
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EINA 1. EXEMPLE DE MATERIAL INFORMATIU
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EINA 2. FULL D’ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA PER PART DE LA PERSONA 

DESTINATÀRIA ON CONSTEN LES FUNCIONS DEL VOLUNTARIAT

CONTRACTE D’ACCEPTACIÓ D’ENTRADA AL PROGRAMA

A ,  de  de 202

REUNITS,

D’una part, el Sr. / la Sra.  , com a responsable 

del projecte / programa / servei  de l’entitat  ,  

amb domicili a  , núm.  i NIF  . 

De l’altra part, el Sr./la Sra.  , amb DNI / NIE / Passaport 

 , que actua en nom propi i interès:

ACORDEN

Que  és una institució amb personalitat jurídica pròpia  

i que té com a objectiu  , a qui destina els seus recursos  

i projectes, i els seus plans i programes d’actuació.

Que el Sr. / la Sra.  convé acollir-se al projecte  

segons els següents: 

PACTES

 I.  L’entitat  facilitarà al Sr. / la Sra.  l’estada al  

projecte / programa / servei  i la informació d’aquest,  

amb els recursos necessaris per dur-lo a terme i per fer el seguiment,  

així com també els canals de comunicació adients.

 II.  L’entitat posarà els mitjans necessaris per portar a terme  

el projecte / programa / servei  , garantirà el compliment  

dels seus deures, així com també els de les persones professionals  

i voluntàries responsables del projecte. 
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III.  L’estada del Sr./la Sra.  al projecte restarà limitada al 

temps que s’estableixi, que serà de  .

 IV.  El Sr./la Sra.  accepta l’acompanyament  

dels professionals i les professionals (remunerats i no remunerats) 

que l’entitat ha designat per a l’activitat en la qual participa i accepta 

la normativa del projecte. A més, coneix que la persona voluntària 

designada per l’entitat farà l’acompanyament / activitat   

en què el Sr. / la Sra.  participa i que aquest 

acompanyament es concreta en  (descriviu quin tipus  

de tasques farà la persona voluntària, temps, rol, funcions).

 V.  En relació amb l’acompanyament de voluntariat,  

el Sr./la Sra.  coneix els seus drets i deures com a 

beneficiari del projecte i també s’obliga a complir les responsabilitats 

que s’adjunten en aquest document (Annex 1), que signa com a prova  

de conformitat. 

 VI.  L’entitat podrà resoldre unilateralment aquest contracte amb previ avís 

(de 5 dies) si s’incompleix la normativa del projecte o els drets i deures 

per part de la persona beneficiària.

Així ho volen i ho pacten el  de  de 202

Signa l’entitat     Signa la persona interessada
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EINA 3. DOCUMENT AMB ELS DRETS I DEURES DE LES PERSONES 

DESTINATÀRIES DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA

A l’annex 1 podeu veure els drets i deures de les persones destinatàries  

de l’acció voluntària.

EINA 4. CADENA DE COMUNICACIÓ: FULL AMB LES DADES DE CONTACTE 

DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL PROJECTE I DE L’ENTITAT

Coordinador o coordinadora de voluntariat de l’entitat

Responsable del projecte o servei

Responsable de l’entitat

Sr. / Sra. 

Correu electrònic 

Telèfon 

Lloc i horari d’atenció 

Temes que atén 

Sr. / Sra. 

Correu electrònic 

Telèfon 

Lloc i horari d’atenció 

Temes que atén 

Sr. / Sra. 

Correu electrònic 

Telèfon 

Lloc i horari d’atenció 

Temes que atén 

CADENA DE COMUNICACIÓ
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EINA 5. EXEMPLE DE QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ PER ENTREGAR  

A LES PERSONES DESTINATÀRIES DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

Qüestionari de satisfacció

Valora de l’1 al 5 el teu grau de satisfacció amb els aspectes següents. 

L’1 és el grau de satisfacció més baix i el 5 el més alt.

Si en algun punt la teva valoració és inferior a 3,  

explica’ns, si us plau, els motius per tal que puguem millorar.

Gràcies!

La relació i la comunicació amb les persones  

de l’equip del projecte.

 1 2 3 4 5
1

Les propostes que es fan i els acords que es pacten  

en les reunions individuals.

 1 2 3 4 5
4

El grau de correspondència entre les teves necessitats  

i el que t’ofereix el projecte o servei.

 1 2 3 4 5
6

Les característiques físiques de l’espai on fas les activitats 

(mobiliari, sales).

 1 2 3 4 5
2

La capacitat de decisió que tens sobre el projecte  

o les activitats proposades.

 1 2 3 4 5
5

La relació (temps i qualitat) amb les persones voluntàries  

que participen en el projecte.

 1 2 3 4 5
7

El grau de satisfacció amb l’acompanyament  

que t’ofereix la persona voluntària que tens com a referent.

 1 2 3 4 5
8

La relació amb l’entorn i altres serveis del projecte.
 1 2 3 4 5

9

La relació amb la resta de persones que hi participen.
 1 2 3 4 5

3
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Annex 3. Indicadors per valorar si s’ha de tenir un pla de millora

Hi ha hagut algun incident 

o conflicte al servei o projecte?

Quantes persones han participat  

en l’avaluació?

Alguna persona destinatària 

ha contactat amb el referent  

del voluntariat, del projecte  

o de l’entitat?

Quin ha estat el resultat  

de les enquestes de satisfacció?

■  Com s’ha resolt? 

■  Podem millorar el protocol  

per a casos de conflicte?

■  Com s’han recollit les aportacions? 

■  Com s’han donat a conèixer  

els resultats?

■  Quin ha estat el motiu?

■  Com hi ha contactat? 

■  Ha funcionat el canal? 

■  En quin termini s’ha donat resposta? 

■  Com s’ha donat la resposta: entrevista  

o per escrit?

■  Podem millorar el canal de comunicació?

■  S’ha avaluat i s’han extret conclusions? 

■  Quines millores s’han suggerit? 

■  Com s’incorporaran a l’entitat? 

■  S’han publicat els resultats? 

■  S’han treballat amb les persones 

destinatàries i les persones voluntàries?

■  Cal refer algun circuit o protocol?
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