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3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

ra compartida amb altres persones, un compromís de
transformació de la societat, en el marc d’una entitat
privada sense ànim de lucre, estable i que actuï en benefici d’altri, d’acord amb el compromís formal adquirit
entre les dues parts i el respecte a les normes de funcionament i d’organització de l’entitat.

Esmenes presentades

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10

1

Informe de la Ponència de la Comissió de Benestar, Família i Immigració

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família
i Immigració
La Ponència de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, nomenada el dia 26 de maig de 2015 i integrada pels diputats Pere Bosch Cuenca del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya;
Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso
Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de
Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt
i Violant Cervera Gòdia, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, que n’ha estat designada ponent
relatora, de conformitat amb el que estableix l’article
109.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 6, 10 i 14 de juliol de 2015.
Han assessorat la Ponència la lletrada Esther Andreu i
Fornós i els assessors lingüístics Marta Perxacs Motgé
i Joan Ramon Fibla Sancho, i l’ha assistida el gestor
parlamentari Lluís Soler i Soler.
Després d’estudiar el Projecte de llei del voluntariat i
les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa
l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la
Ponència ha establert l’Informe següent:

Esmena 1
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (1)

A l’article 1, que queda redactat de la manera següent:
«Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte fomentar, promoure, reconèixer i protegir el voluntariat la participació solidària
i altruista dels ciutadans i ciutadanes en les activitats
d’acció voluntària sense ànim de lucre, per al desenvolupament de programes o projectes d’interès general,
i la regulació de les relacions que puguin establir-se
entre les persones voluntàries, les entitats d’acció voluntària, les persones destinatàries de l’acció voluntària com a agent de transformació social en el marc del
model català de voluntariat.
S’entén per voluntariat el conjunt d’accions que porten
a terme les persones que de forma lliure i solidària, per
voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps a exercir, de manera compartida amb altres persones, un compromís de
transformació de la societat, en el marc d’una entitat
privada sense ànim de lucre, estable i que actuï en benefici d’altri, d’acord amb el compromís formal adquirit
entre les dues parts i el respecte a les normes de funcionament i d’organització de l’entitat.»

2

Esmena 2
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (6)

A l’article 1

Projecte de llei del voluntariat

«Article 1. Objecte

Tram. 200-00013/10

Aquesta Llei té per objecte fomentar, promoure, reconèixer i protegir el voluntariat com a agent de transformació social en el marc del model català de voluntariat. La llei afecta les entitats privades sense ànim de
lucre amb projectes de voluntariat, així com a les persones voluntàries que, de manera continuada, hi desenvolupen la seva tasca.

Text presentat

Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte fomentar, promoure, reconèixer i protegir el voluntariat com a agent de transformació social en el marc del model català de voluntariat.
S’entén per voluntariat el conjunt d’accions que porten
a terme les persones que de forma lliure i solidària, per
voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps a exercir, de mane3.01.01.

Núm. 638

S’entén per voluntariat el conjunt d’accions que porten
a terme les persones que de forma lliure i solidària, per
voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps a exercir, de manera compartida amb altres persones, un compromís de
transformació de la societat, en el marc d’una entitat
privada sense ànim de lucre, estable i que actuï en be-
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nefici d’altri, d’acord amb el compromís formal adquirit
entre les dues parts i el respecte a les normes de funcionament i d’organització de l’entitat.»

3

Esmena 3
De modificació
GP Socialista (1)

«Article 1. Objecte
D’acord amb l’article 166.2 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, aquesta Llei té per objecte fomentar,
promoure, reconèixer, protegir i ordenar l’actuació de
la ciutadania en activitats de voluntariat així com regular les relacions entre les persones voluntàries, les
entitats que tenen projectes de voluntariat i les administracions públiques, i les persones destinatàries.»
Esmena 4
De modificació i d’addició
GP de Ciutadans (3)

«Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte divulgar, fomentar, promoure, reconèixer, protegir i donar suport al voluntariat com a agent de transformació social en el marc del
model català de voluntariat.
S’entén per voluntariat el conjunt d’accions que de forma lliure, per voluntat pròpia i sense contraprestació
econòmica, porten a terme les persones que havent-se
conformat una opinió crítica davant d’una realitat objectiva decideixen actuar per transformar-la en un determinat sentit. Aquestes accions es duen a terme en el
marc d’una entitat privada sense ànim de lucre, d’acord
amb el compromís formal adquirit entre les dues parts i
el respecte a les normes de funcionament i d’organització de l’entitat.»

Esmena 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«Aquesta Llei té per objecte fomentar, promoure, reconèixer i protegir el voluntariat com a agent de transformació social en el marc del model català de voluntariat d’acord amb les competències exclusives que
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix al govern
de la Generalitat en aquesta matèria.»
Paràgraf 2n

7

Esmena 7
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«S’entén per voluntariat el conjunt d’accions que porten a terme les persones que de forma lliure i solidària,
per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps a exercir, de
manera compartida amb altres persones, un compromís de transformació de la societat, en el marc d’una
entitat privada sense ànim de lucre, estable i que actuï
en benefici d’altri, d’acord amb el compromís formal
adquirit entre les dues parts i el respecte a les normes
de funcionament i d’organització de l’entitat o del projecte concret.»
Addició de nous articles

8

Esmena 8
D’addició
GP de Convergència i Unió (7)

D’un nou article 1 bis
Esmena 5
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«Article 1. Objecte i definició
Aquesta Llei té per objecte:
a) Fomentar i promoure la participació solidària dels
catalans a través del voluntariat com a agent de transformació social.
b) Protegir el voluntariat a través de la fixació d’una
requisits mínims que han de reunir les persones voluntàries i la seva relació amb les entitats de voluntariat.
c) Establir les funcions de la Generalitat de Catalunya en matèria de voluntariat dins l’àmbit de les seves
competències.
S’entén per voluntariat [...].»

3.01.01.

6

Supressió i addició al segon paràgraf de l’article 1

A l’article 1

5

Paràgraf 1r

Addició al primer paràgraf de l’article 1

Article 1, nova redacció

4
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«Article 1 bis. Definicions
1 bis 1. Persona voluntària: persona física que, de
manera lliure i solidària, per voluntat pròpia i sense
contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat
d’obrar que li reconeix l’ordenament jurídic, decideix
dedicar part del seu temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, a través de la participació
en els projectes o els programes de voluntariat desenvolupats per una entitat privada sense ànim de lucre,
amb la qual signa un full de compromís i genera una
relació en què es reconeixen drets i deures entre les dues
parts.
1 bis 2. Voluntariat: conjunt d’accions que porten a
terme les persones voluntàries que decideixen dedicar
part del seu temps a exercir, de manera compartida
amb altres persones, un compromís de transformació
de la societat, en el marc d’una entitat privada sense
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ànim de lucre, estable i que actuï en benefici d’altri,
d’acord amb el compromís formal adquirit entre les
dues parts i el respecte a les normes de funcionament i
d’organització de l’entitat.
1 bis 3. Entitat de voluntariat: entitat privada sense
ànim de lucre que té projectes de voluntariat i que ha
decidit que la participació voluntària de la ciutadania és un valor imprescindible en la seva missió i per a
l’assoliment de les seves finalitats i ha elaborat un projecte que defineix i emmarca el valor i espais d’aquesta
actuació voluntària en el sí de l’entitat i els projectes i
programes de l’entitat en la qual es pot desenvolupar
aquest voluntariat.»

Núm. 638

territori de Catalunya hauran d’adequar les seves actuacions al que disposa aquesta llei, d’acord amb l’anterior apartat.
2. A efectes d’aquesta Llei, s’entén per voluntariat el
conjunt de les activitats d’interès general realitzades
per les persones físiques que participen d’un projecte
específic de voluntariat i que reuneixin els següents requisits:
a) Una actuació d’interès general d’acord amb els àmbits d’actuació en les que es desenvolupen i motivada
per l’altruisme
b) Els participants de l’activitat ho fan a partir d’una
decisió lliurement adoptada, en cap cas conseqüència
d’una obligació personal o deure jurídic
c) Que no hi hagi contraprestació econòmica

Text presentat

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei és d’aplicació a les persones voluntàries
que portin a terme la seva activitat a Catalunya i a les
entitats privades sense ànim de lucre que comptin amb
voluntariat, que desenvolupin majoritàriament les seves activitats a Catalunya o que hi tinguin la seva seu
o una delegació. A efectes d’aplicació d’aquesta llei, es
considerarà el que recullen els estatuts de l’entitat pel
que fa a l’àmbit territorial i domicili de l’entitat.
No són objecte de regulació d’aquesta Llei les accions
solidàries que, tot i desenvolupar-se de manera lliure
i sense compensació econòmica, es duen a terme al
marge d’entitats privades sense ànim de lucre; ni les
accions que es desenvolupen per parentiu, amistat,
per causa de la relació laboral, acadèmica o derivada
d’una obligació jurídica o de pertinença o les dutes a
terme per interès propi d’una persona o d’un col·lectiu.

Esmena 9
De modificació
GP Socialista (2)

Nova redacció
«Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Llei és d’aplicació a les persones físiques
que realitzen activitats d’interès general definides com
a voluntariat per aquesta llei que es desenvolupin en el
territori de Catalunya, amb independència del lloc en
el que l’entitat a través de les que es realitza el projecte de voluntariat tingui el seu domicili social. A efectes
d’aplicació d’aquesta llei, es considerarà el que recullen els estatuts de l’entitat pel que fa a l’àmbit territorial i domicili de l’entitat.
Les entitats estatals o supraautonòmiques que realitzin
projectes de voluntariat d’acord amb aquesta llei en el
3.01.01.

3. Subsidiàriament, i en absència d’altres possibilitats
d’actuació, el sector públic pot promoure l’organització de projectes de voluntariat sobre matèries que li
estiguin directament vinculades. En aquests casos, els
projectes seran comunicats a l’Administració corresponent.
4. No es consideren acció voluntària organitzada, a
efectes d’aquesta llei:
a) les accions solidàries que es duen a terme de manera aïllada i esporàdica
b) les realitzades per raons familiars, d’amistat o veïnatge
c) les realitzades com a conseqüència d’una relació civil, laboral, acadèmica, funcionarial o mercantil.
5. En cap cas l’activitat voluntària substituirà prestacions de treballs o serveis professionals remunerats.

Esmenes presentades

9

d) Que es realitzi en el marc d’una entitat que tingui
projectes específics de voluntariat d’acord amb el compromís formal adquirit entre l’entitat i el voluntari mitjançant el full de compromís.

6. S’entén per projecte de voluntariat el document formal aprovat per l’òrgan de govern de l’entitat, que recull sistematitzada i justificadament, la voluntat de
l’entitat d’organitzar una o més activitats d’interès general que complementin o coadjuvin el compliment
dels seus objectius, amb la participació de les persones
voluntàries, com un valor afegit dins de l’organització
que hi aporta la seva acció.»

10

Esmena 10
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

«Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei és d’aplicació a les persones voluntàries
que desenvolupin la seva activitat a Catalunya i a les entitats privades sense ànim de lucre de voluntariat o que
comptin amb programes de voluntariat, que desenvolupin majoritàriament les seves activitats a Catalunya.
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No són objecte de regulació d’aquesta Llei les accions
solidàries que, tot i desenvolupar-se de manera lliure
i sense compensació econòmica, es duen a terme al
marge d’entitats privades sense ànim de lucre; ni les
accions que es desenvolupen per parentiu, amistat, per
causa de la relació laboral, acadèmica , religiosa o derivada d’una obligació jurídica o de pertinença o les
dutes a terme per interès propi d’una persona o d’un
col·lectiu.»

11

Esmena 11
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (8)

Paràgraf 2n

13

Esmena 13
De modificació
GP de Ciutadans (4)

Del segon paràgraf
«Article 2. Àmbit d’aplicació
[...] pel que fa a l’àmbit territorial i domicili de l’entitat.
No són objecte d’aquesta Llei les accions solidàries que, tot i desenvolupar-se de manera lliure i sense
compensació econòmica, siguin de caràcter puntual o
es duguin a terme al marge d’entitats privades sense
ànim de lucre.

«Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Llei és d’aplicació a les persones voluntàri-

es que portin a terme la seva activitat a Catalunya i a
les entitats sense ànim de lucre que comptin amb projectes de voluntariat, descrites a l’article 1.bis, que desenvolupin majoritàriament les seves activitats a Catalunya o que hi tinguin la seva seu o una delegació. A
efectes d’aplicació d’aquesta llei, es considerarà el que
recullen els estatuts de l’entitat pel que fa a l’àmbit territorial i domicili de l’entitat.
2. Aquesta Llei no és d’aplicació en aquells projectes o
campanyes puntuals impulsats per entitats sense ànim
de lucre o administracions que mobilitzin la ciutadania
per una causa concreta.
3. No són objecte de regulació d’aquesta Llei les ac-

cions solidàries que, tot i desenvolupar-se de manera
lliure i sense compensació econòmica, es duen a terme
al marge d’entitats privades sense ànim de lucre; ni les
accions solidàries que es desenvolupen per parentiu,
amistat, per causa de la relació acadèmica, escolar o
derivada d’una obligació jurídica o de pertinença o les
dutes a terme per interès propi d’una persona o d’un
col·lectiu.»

Tanmateix, les accions voluntàries sense contraprestació econòmica, com les de mera pertinença i participació en activitats associatives o lúdiques, que es
duguin a terme sense que es pugui identificar una voluntat concreta de transformació social, no són objecte
d’aquesta Llei.»

14

Esmena 14
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Addició al segon paràgraf de l’article 2
«No són objecte de regulació d’aquesta Llei les accions
solidàries que, tot i desenvolupar-se de manera lliure
i sense compensació econòmica, es duen a terme al
marge d’entitats privades sense ànim de lucre; ni les
accions que es desenvolupen per parentiu, amistat,
per causa de la relació laboral, acadèmica o derivada
d’una obligació jurídica o de pertinença o les dutes a
terme per interès propi d’una persona o d’un col·lectiu;
ni tampoc les activitats desenvolupades o prestades de
forma esporàdica.»
Addició de nous paràgrafs

Paràgraf 1r

12
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Esmena 12
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (2)

Del primer paràgraf
«Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei s’aplica a les activitats d’acció voluntària
que es desenvolupin en l’àmbit territorial de Catalunya
i, en tot cas, amb independència del lloc on l’entitat
d’acció voluntària tingui la seva seu social.

15

Esmena 15
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Addició d’un nou paràgraf a l’article 2
«En cap cas, la tasca voluntària podrà substituir un
lloc de treball. Les administracions publiques vetllaran, a través dels mecanismes d’inspecció pertinent,
per tal que aquesta intromissió no es produeixi.»

No són objecte de regulació d’aquesta Llei les accions
solidàries que, [...]»

3.01.01.
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Addició de nous articles

16

bona convivència en una societat democràtica, participativa i justa.

Esmena 16
D’addició
GP Socialista (3)

Esmenes presentades

Article 2, apartat bis
«Article 2 bis). Concepte de persones voluntàries
1. A efectes d’aquesta llei, les persones voluntàries són
aquelles persones físiques que, de manera lliure, sense
contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat
d’obrar que li reconeix l’ordenament jurídic, decideix
dedicar part del seu temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, a través de la participació
en els projectes o els programes de voluntariat desenvolupats per una entitat sense ànim de lucre, que tingui
projectes específics de voluntariat amb la qual signa
un full de compromís i genera una relació en què es reconeixen drets i deures entre les dues parts.
2. Les persones menors d’edat poden participar en
programes o projectes de voluntariat si aquests estan
adaptats a la seva condició, amb autorització dels seus
representants legals.»

17

Esmena 17
D’addició
GP Socialista (4)

Article 2, apartat ter
«Article 2 ter). Naturalesa jurídica de les entitats sense
ànim de lucre que desenvolupen el voluntariat
Les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de voluntariat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, han d’estar legalment constituïdes, tenir
personalitat jurídica pròpia o delegada, estar inscrites
en els registres públics que els correspongui per la seva
naturalesa, desenvolupar la seva activitat d’acord amb
els principis expressats en l’article 3 i desenvolupar la
seva activitat en un dels àmbits de les activitats d’interès general que estableix l’article 4.»

18

Esmena 18
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (3)

De tot l’article
«Article 3. Principis d’actuació
L’acció voluntària es configura sobre la base de la participació i col·laboració social organitzada de persones físiques en el desenvolupament d’activitats considerades d’interès general.
Els principis sobre el que es fonamenta l’acció voluntària són el següents:
a) Els valors inherents a l’acció voluntària són la llibertat, la solidaritat el compromís, l’altruisme, la igualtat,
el civisme, la cooperació, la participació, l’aprenentatge, el respecte, la no-discriminació, el pluralisme, la
integració i sostenibilitat i, en general, tots aquells que
inspirin la bona convivència en una societat democràtica, participativa i justa per la realització de l’activitat
amb independència vers els poders públics, en tant que
es tracta d’una manifestació de la societat civil.
b) Es fonamenta en una decisió presa de forma reflexiva i responsable i que suposa un compromís voluntari
i lliure, no realitzat a causa d’una obligació personal o
d’un deure jurídic.
c) Es realitza sense rebre cap contraprestació econòmica o d’altre tipus i fora de l’àmbit d’una relació laboral retribuïda de qualsevol naturalesa sens perjudici,
si s’escau, de les indemnitzacions que es puguin establir, amb l’únic objecte de facilitar el desenvolupament
de l’acció voluntària, i del reemborsament de les despeses que l’acció efectuada pot ocasionar a qui la rea
litza.
d) L’acció voluntària, en cap cas, pot substituir, les
prestacions a què estan obligades les administracions
públiques o altres entitats, el treball remunerat o la
prestació de serveis professionals retribuïts.»

Text presentat

Article 3. Principis d’actuació
Els principis i els valors inherents al voluntariat són la
llibertat, la solidaritat, el compromís, el servei, l’altruisme, la gratuïtat, la responsabilitat, el civisme, la cooperació, la participació, l’aprenentatge, la generositat,
el respecte, la realització de l’activitat amb competència i la independència vers els poders públics, en tant
que es tracta d’una manifestació de la societat civil.
Igualment, són inherents a l’acció voluntària els principis de no-discriminació, pluralisme, integració i sostenibilitat i, en general, tots aquells que inspirin la
3.01.01.

Núm. 638

19

Esmena 19
De modificació
GP Socialista (5)

Article 3, nova redacció
«Article 3. Principis d’actuació
Els principis d’actuació del voluntariat i els valors inherents al voluntariat són la igualtat, la llibertat, la solidaritat, el compromís, el servei, l’altruisme, la gratuïtat, la responsabilitat, el civisme, la cooperació,
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la participació, l’aprenentatge, la generositat, el respecte, la realització de l’activitat amb competència
i l’autonomia vers els poders públics. Igualment, són
inherents a l’acció voluntària els principis de no-discriminació, pluralisme, integració i sostenibilitat i, en
general, tots aquells que inspirin la convivència en una
societat democràtica, participativa i justa.»
Addició de nous paràgrafs

20

Esmena 20
D’addició
GP de Ciutadans (5)

A l’article 3
«Article 3. Principis d’actuació
[...].
Igualment, són inherents a l’acció voluntària els principis de no-discriminació, pluralisme, integració i sostenibilitat i, en general, tots aquells que inspirin la
bona convivència en una societat democràtica, participativa i justa.
El Govern de la Generalitat i la resta de poders públics
de Catalunya desenvoluparan la seva actuació administrativa envers el voluntariat basant-se en els valors i
principis mencionats anteriorment. En particular, s’incentivarà la conscienciació social de la importància
del voluntariat i dels principis i valors que l’informen.»

c) Cultural: centra la seva activitat en la cultura com a
referent de l’actuació amb la finalitat de contribuir en
sentit ampli a la dinamització cultural en els àmbits de
la cultura popular i tradicional, la difusió i la defensa
del patrimoni cultural, l’impuls de la producció cultural o artística i la dinamització cultural associativa.
d) Ambiental: centra la seva activitat en el medi i en
l’entorn ambiental com a espai físic en el qual ens movem i ens desenvolupem amb la finalitat de promoure
la conservació i millora del medi ambient i la seva biodiversitat per tal de fer possible un món més sostenible
mitjançant accions diverses relacionades amb l’educació i la sensibilització ambiental, les bones pràctiques
o les actuacions directes al territori.
e) Internacional: centra la seva activitat en la realitat d’altres països o en la representació no governamental de
Catalunya a l’exterior amb la finalitat de donar resposta a la realitat global mitjançant accions d’educació per al desenvolupament, la pau i els drets humans,
projectes de desenvolupament integral, de governança democràtica i d’activisme associatiu, així com intervencions sobre resolució de conflictes, foment de
la no-violència, promoció del coneixement dels drets
humans i de la seva defensa o d’acció humanitària i
d’emergència.

Esmenes presentades

21

Esmena 21
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

De tot l’article 4.

Text presentat

22

Article 4. Àmbits d’actuació
El voluntariat s’organitza en cinc àmbits d’actuació: el
social, el comunitari, el cultural, l’ambiental i l’internacional. La definició i els objectius dels cinc àmbits
d’actuació són els següents:
a) Social: centra la seva activitat en atendre les persones, especialment els col·lectius més vulnerables, en situació de risc o amb necessitats, tot promovent la justícia social amb la finalitat d’aconseguir el respecte a la
dignitat de les persones i el seu benestar i contribuir a
la millora de la seva qualitat de vida, ja sigui des d’aspectes físics, de salut, psíquics o socioafectius.
b) Comunitari: centra la seva activitat en el grup, en
el conjunt d’individus, en la col·lectivitat o la comunitat com a espai motor de l’actuació per promoure la
convivència, la millora de les condicions socioeconòmiques, la cohesió i la participació socials amb la finalitat de promocionar la participació conjunta com a
espai d’integració a la vida ciutadana. S’hi engloben
les activitats de lleure, educatives i de formació, d’informació i assessorament, veïnals, socioculturals i esportives.
3.01.01.
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Esmena 22
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

De tot l’article 4.

23

Esmena 23
De modificació
GP de Ciutadans (6)

De l’article 4, que resta redactat de la següent manera:
«Article 4. Àmbits d’actuació
En consonància amb l’article 1 de la present Llei, el
voluntariat pot abastar qualsevol activitat dirigida o
orientada a la transformació de la societat des de una
determinada concepció de la mateixa, tant de caràcter
general com en un particular aspecte.»
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Esmena 24
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (4)

Núm. 638

d) les esportives
e) les de justícia global, defensa dels drets humans i
cooperació
f) la defensa del medi ambient

De tot l’article 4, que queda redactat de la manera següent:

g) les d’igualtat de gènere

«Article 4. Àmbits d’actuació

h) la millora de les condicions socioeconòmiques i la
cohesió social

1. Els àmbits d’actuació son considerats activitats
d’interès general, les relacionades amb els àmbits següents:
a) La defensa dels drets humans i promoció de la pau.
b) La superació de l’exclusió social i afavoriment de la
integració de col·lectius.
c) El desenvolupament de la vida associativa i de promoció del voluntariat.
d) Les de caràcter civicoeducatives i culturals.
e) La solidaritat i cooperació al desenvolupament.
f) Les relacionades amb l’acció social i serveis socials.
g) La defensa del patrimoni històric i artístic.

i) les comunitàries
j) les de promoció del voluntariat i desenvolupament
de la vida associativa
k) altres que es realitzin en base als principis d’actuació de l’article 3
2. Reglamentàriament es poden regular les condicions
amb les que es duen a terme les activitats d’interès general que es desenvolupin en alguns d’aquests àmbits,
en el cas que les seves especificitats ho requereixi.
3. Aquests àmbits seran de referència per la constitució
del Consell Català de l’Associacionisme i el Voluntariat.»

26

h) La promoció de la investigació científica.
i) La informació i protecció dels consumidors i usuaris.

Esmena 26
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (9)

j) La promoció de l’esport i el lleure.

A l’article 4

k) Les de caire sociosanitari.

«Article 4. Àmbits d’actuació

l) La defensa i protecció del medi natural i promoció
del món rural.

El voluntariat s’organitza en diferents àmbits d’actuació que responen als diferents moments i espais del
procés relacional dels individus d’un col·lectiu social.
Els àmbits recullen actuacions que van des de la garantia dels drets mínims, passant per la participació
i creixement de la comunitat i del grup, i anant més
enllà cap al fet cultural, fins a la pertinença a l’entorn
al medi o a la capacitat de projectar-se més enllà del
propi país, en l’espai internacional. L’organització per
àmbits contribueix al reconeixement social de les entitats i a la seva visualització per part de la ciutadania,
el propi sector, i de les administracions públiques.

m) Les relacionades amb emergències i protecció civil.
n) Les iniciatives per a la promoció de la igualtat de
gènere.
o) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que pugui
contribuir a l’assoliment dels principis i finalitats de
l’acció voluntària.
2. No obstant això, quan les activitats esmentades es
regulin per una normativa específica, les disposicions
d’aquesta Llei només són d’aplicació supletòria.»

25

Esmena 25
De modificació
GP Socialista (6)

Article 4, nova redacció
«Article 4. Àmbits de les activitats d’interès general
1. A efectes d’aquesta Llei es consideren activitats d’interès general aquelles que es donen en alguns d’aquests
àmbits:
a) els serveis socials i sociosanitaris
b) les educatives i del lleure
c) les culturals
3.01.01.

Aquests grans àmbits d’actuació són els següents:
a) Social: centra la seva activitat en atendre les persones, especialment els col·lectius més vulnerables, en situació de risc o amb necessitats, tot promovent la justícia social amb la finalitat d’aconseguir el respecte a la
dignitat de les persones i el seu benestar i contribuir a
la millora de la seva qualitat de vida, ja sigui des d’aspectes físics, de salut, psíquics o socioafectius.
b) Esportiu: centra la seva activitat en el foment i l’impuls de la pràctica esportiva amb la finalitat d’impulsar
valors com ara la cultura de l’esforç, el treball en grup
i el sentiment de pertinença, la cohesió i la integració
social de tots els col·lectius, la importància dels hàbits
saludables, especialment entre els infants i joves.
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c) Lleure educatiu: centra la seva activitat en el foment
d’iniciatives, moviments i experiències que es realitzen
en el temps lliure d’infants i joves menors de 18 anys
amb intencionalitat pedagògica fora del currículum
escolar i de l’àmbit familiar amb la finalitat de potenciar l’educació integral dels infants i joves.
d) Veïnal: centra la seva activitat en la interlocució, mobilització i reivindicació dels veïns i veïnes d’un barri
o ciutat amb la finalitat de fomentar la convivència,
aconseguir la millora i el manteniment de les condicions socioeconòmiques d’un territori i dels seus serveis
públics i el reconeixement dels veïns com a agents de
transformació i de participació.
e) Formació, coneixement, informació i assessorament:
centra la seva activitat en l’assistència i acompanyament des del punt de vista formatiu i d’assessorament
a persones o col·lectius en situació de risc d’exclusió,
amb la finalitat de dotar-los d’eines i recursos per al
seu progrés personal i/o professional.
f) Sociocultural. Centra la seva activitat en la intervenció sobre persones o col·lectius amb dèficits socials o
culturals en relació a una realitat concreta, amb l’objectiu de potenciar el seu creixement personal a través del coneixement de la llengua, dels comportaments
socioculturals d’un territori o d’una comunitat, de les
condicions de vida, de la identitat col·lectiva o de la diversitat cultural.
g) Cultural: centra la seva activitat en la cultura com a
referent de l’actuació amb la finalitat de contribuir en
sentit ampli a la dinamització cultural en els àmbits de
la cultura popular i tradicional, la difusió i la defensa
del patrimoni cultural, l’impuls de la producció cultural o artística i la dinamització cultural associativa.
h) Ambiental: centra la seva activitat en el medi i en
l’entorn ambiental com a espai físic en el qual ens movem i ens desenvolupem amb la finalitat de promoure
la conservació i millora del medi ambient i la seva biodiversitat per tal de fer possible un món més sostenible
mitjançant accions diverses relacionades amb l’educació i la sensibilització ambiental, les bones pràctiques
o les actuacions directes al territori.
i) Solidaritat Internacional: centra la seva activitat en
la millora de les condicions i la qualitat de vida de les
persones que viuen als països del tercer món amb la finalitat de donar resposta a la seva realitat global portant a terme accions d’intervenció directa de millora
de les condicions de vida ens els països d’origen, accions d’educació per al desenvolupament, accions de
foment de consum responsable i comerç just, accions
d’educació i sensibilització de la pau i els drets humans als països del primer món i accions humanitàries
i d’emergència.
j) Mobilització, participació i acció Internacional: cen
tra la seva activitat en la representació no governamen
tal de Catalunya a l’exterior amb la finalitat de donar

3.01.01.
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resposta a la realitat global del sector civil, aprofun
dint en temes de governança democràtica i d’activisme
associatiu, així com intervencions sobre resolució de
conflictes, foment de la cultura de la pau i mobilització
europea juvenil, per a la construcció d’una nova ciuta
dania europea.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana canviar els títols per capítols i
les subdivisions d’aquells, per seccions.
La Ponència recomana una esmena transaccional, entre les esmenes 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i
20, i el text del Projecte, consistent a:
1. Donar al títol del Projecte el redactat següent:
«Projecte de llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme»
2. Donar al Capítol I el redactat següent:
«Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i finalitat
1. Aquesta llei té per objecte regular el model català de
voluntariat, en el marc del que estableix l’article 166.2
de l’Estatut d’autonomia, que reconeix a la Generalitat
la competència exclusiva en aquesta matèria.
2. La finalitat d’aquesta llei és divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat i
donar-los suport com a agents de transformació social. [Aquest text s’ha traslladat a l’àmbit d’aplicació.]
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica a les entitats privades sense
ànim de lucre amb projectes o programes de voluntariat i a les persones físiques que acompleixen activitats d’interès general, definides com a voluntariat per
aquesta llei, que es duen a terme exclusivament en el
territori de Catalunya, amb independència del lloc on
tingui el domicili social l’entitat.
1 bis. Als efectes de l’aplicació d’aquesta llei, s’ha de
considerar el que estableixen els estatuts de l’entitat
pel que fa a l’àmbit territorial i el domicili de l’entitat. [Es recomana suprimir aquest text per adequació
jurídica.]
[Text repetit en la DA 1a.]
[Text traslladat a la DA 1a.]
[Text traslladat a l’article 13.4]
Article 2 bis. Definicions [Traslladat com a 2 bis per
tècnica normativa]
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Voluntaris: les persones físiques que, de manera lliure, sense contraprestació econòmica i d’acord amb la
capacitat d’obrar que els reconeix l’ordenament jurí-
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dic, decideixen dedicar part de llur temps al servei dels
altres o a interessos socials i col·lectius, per mitjà de la
participació en els projectes o programes de voluntariat desenvolupats per una entitat sense ànim de lucre
que tingui projectes específics de voluntariat, amb la
qual signa un full de compromís i genera una relació
en què es reconeixen drets i deures entre les dues parts.
b) Voluntariat: el conjunt d’activitats d’interès general
acomplertes per persones físiques o persones jurídiques amb un projecte específic de voluntariat, en l’àmbit que regula l’article 4. [Text repetit en la definició de
«Voluntaris».]
b bis) Acció voluntària: l’acció duta a terme per una
persona que, lliurement i solidàriament, per voluntat pròpia i sense cap compensació econòmica, decideix dedicar part del seu temps a exercir, d’una manera compartida amb altres persones, un compromís de
transformació de la societat, en el marc d’una entitat
privada de voluntariat, sense ànim de lucre i en benefici de tercers. [Text traslladat a la DA 1a.]
b ter) Associacionisme: activitat d’implicació social
sense ànim de lucre ni personal ni col·lectiu basada en
la participació col·lectiva i compromesa, l’autoorganització, el voluntariat, la gestió democràtica, la voluntat de transformació social o personal.
c) Entitat de voluntariat: l’entitat privada sense ànim
de lucre que acompleix activitats d’interès general, que
ha decidit que la participació voluntària dels ciutadans és un valor imprescindible en la seva missió per a
assolir les seves finalitats i que ha elaborat un projecte
o programa de voluntariat que defineix i emmarca el
valor i els espais de l’acció voluntària en l’entitat.
c bis) Destinataris de l’acció voluntària: Persones físiques, considerades individualment o integrades en
grups, per a les quals l’acció voluntària comporta un
benefici, la defensa de llurs drets, la millora de les condicions de vida o la satisfacció de llurs necessitats.
d) Projecte o programa de voluntariat: el document
formal, aprovat per l’òrgan de govern d’una entitat
de voluntariat, que recull sistematitzadament i justificadament, la voluntat de l’entitat d’organitzar una o
més activitats d’interès general que complementin el
compliment dels seus objectius o hi coadjuvin, amb la
participació de voluntaris, com un valor afegit dins de
l’organització que hi aporta la seva acció.

Núm. 638

pluralisme, inclusió, integració i sostenibilitat i, en general, tots els que inspirin la convivència i l’avenç social en una societat democràtica, participativa i justa.
2. El Govern i els altres poders públics de Catalunya
han d’acomplir les actuacions administratives respecte
al voluntariat i l’associacionisme basant-se en els valors i principis a què fa referència l’apartat 1. En particular, han d’incentivar la conscienciació social sobre
la importància del voluntariat i de l’associacionisme i
dels principis i valors que els informen.
Article 4. Activitats d’interès general
1. Als efectes d’aquesta llei, són activitats d’interès general les que s’acompleixen en algun d’aquests àmbits:
a) Els serveis socials i sanitaris.
b) L’educació i el lleure.
c) La cultura.
d) L’esport.
e) La justícia global, la defensa dels drets humans i la
cooperació.
f) La defensa del medi ambient.
g) La igualtat de gènere.
g bis) La joventut i la gent gran.
h) El millorament de les condicions socioeconòmiques
i la cohesió social.
i) Les activitats comunitàries.
j) La promoció del voluntariat, les activitats relatives
al desenvolupament de la vida associativa i els moviments ateneistes.
k) Les activitats que es basen en els principis d’actuació que estableix l’article 3.
2. Es poden regular per reglament les condicions en
què s’acompleixen les activitats d’interès general en alguns dels àmbits a què fa referència l’apartat 1, en el
cas que llurs especificitats ho requereixin.
3. Els àmbits a què es refereix l’apartat 1 s’han de prendre com a referència per a la constitució del Consell de
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.»
La Ponència no fa cap recomanació respecte a les esmenes 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 i 26.

Article 3. Principis d’actuació
1. Els principis que informen l’acció voluntària són la
igualtat, la llibertat, la solidaritat, la transformació social, el compromís, el servei, l’altruisme, la gratuïtat,
la responsabilitat, el civisme, la cooperació, la participació, el sentit crític, l’aprenentatge, la generositat,
el respecte dels valors inherents al voluntariat, l’acompliment de l’activitat amb competència i l’autonomia
respecte als poders públics. Igualment, són inherents
a l’acció voluntària els principis de no-discriminació,
3.01.01.
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Text presentat

Títol II. De les relacions entre les persones
voluntàries i les entitats

Núm. 638

3 Les persones que, en el marc d’una entitat privada
sense ànim de lucre, estiguin contractades o hi mantinguin una relació subjecta a retribució econòmica,
en cap cas poden exercir-hi una actuació voluntària
que desenvolupi les mateixes funcions per a les quals
està contractada o subjecta a retribució econòmica.

Esmenes presentades

27

Esmena 27
De modificació
GP Socialista (7)

Esmenes presentades

29

Del títol del Títol II
«Títol II. De les relacions entre les persones voluntàries,
les entitats i les persones destinatàries.»

De tot l’article 5.

30
Text presentat

Esmena 29
De supressió
GP de Convergència i Unió (10)

Esmena 30
De supressió
GP Socialista (9)

De tot l’article 5.

Capítol I. La persona voluntària
Apartat 1

31

Esmenes presentades

28

Esmena 28
De modificació
GP Socialista (8)

«5.1 Tenen la condició de persona voluntària la persona física que, de manera lliure, sense contraprestació econòmica, sens perjudici del rescabalament de
les despeses que puguin generar-se, i d’acord amb la
capacitat d’obrar que li reconeix l’ordenament jurídic,
decideix dedicar tot o part del seu temps a activitats de
voluntariat a través de la participació en els projectes
o els programes desenvolupats per una entitats privada
sense ànim de lucre.

Del títol del Capítol I
«Capítol I. Les persones voluntàries.»

Text presentat

Article 5. Concepte de persona voluntària
1 El voluntari o voluntària és aquella persona física
que, de manera lliure, sense contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que li reconeix
l’ordenament jurídic, decideix dedicar part del seu
temps al servei dels altres o a interessos socials i col·
lectius, a través de la participació en els projectes o els
programes desenvolupats per una entitat privada sense
ànim de lucre, amb la qual signa un full de compromís
i genera una relació en què es reconeixen drets i deures
entre les dues parts.
Tenen també consideració de persones voluntàries
aquelles que, en el marc d’una entitat privada sense
ànim de lucre, formen part dels seus òrgans de govern,
en tant que accepten de manera lliure treballar per la
missió de l’entitat des del seu càrrec.
2 La condició de voluntari o voluntària d’una associació és compatible amb la de ser-ne soci o sòcia, i en tot
cas correspon a cada entitat exigir la condició de soci
per participar com a voluntari o voluntària en el desenvolupament dels seus projectes
3.01.01.

Esmena 31
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

Tenen també consideració de persones voluntàries
aquelles que, en el marc d’una entitat privada sense
ànim de lucre, formen part dels seus òrgans de govern,
en tant que accepten de manera lliure treballar per la
missió de l’entitat des del seu càrrec.
5.2 La condició [...].»

32

Esmena 32
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (5)

A l’article 5, apartat 1, que queda redactat de la manera següent:
«5.1 El voluntari o voluntària és aquella persona física que en virtut de la seva decisió personal, lliure i altruista i sense tenir una relació laboral, professional o
de treball remunerat, participen mitjançant una entitat
d’acció voluntària en qualsevol de les activitats considerades d’interès general. que, de manera lliure, sense
contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat
d’obrar que li reconeix l’ordenament jurídic, decideix
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dedicar part del seu temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius,. A través de la participació
en els projectes o els programes desenvolupats per una
entitat d’acció voluntària privada sense ànim de lucre,
amb la qual signa un full de compromís i genera una
relació en què es reconeixen drets i deures entre les
dues parts.
Tenen també consideració de persones voluntàries
aquelles que, en el marc d’una entitat d’acció voluntària privada sense ànim de lucre, formen part dels seus
òrgans de govern, en tant que accepten de manera lliure treballar per la missió de l’entitat des del seu càrrec.»

33

Esmena 33
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

Supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 5
«5.1. El voluntari o voluntària és aquella persona física que, de manera lliure, sense contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que li reconeix l’ordenament jurídic, decideix dedicar part del
seu temps al servei dels altres o a interessos socials i
col·lectius, a través de la participació en els projectes o
els programes desenvolupats per en una entitat privada
sense ànim de lucre, amb la qual signa un full de compromís i genera una relació en què es reconeixen drets
i deures entre les dues parts o que participa en accions
més molt puntuals, derivades de necessitats concretes.
[...]»

Núm. 638

Addició de nous apartats

36

Esmena 36
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (7)

A l’article 5, d’un nou apartat 4, que queda redactat de
la manera següent:
«5.4. Els menors d’edat poden participar en programes o projectes d’acció voluntària, amb l’autorització
prèvia dels seus pares o tutors legals, respectant en tot
moment la voluntat del menor i sempre que els susdits programes o projectes hagin estat específicament
adaptats a les seves característiques.»

37

Esmena 37
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

Addició d’un nou apartat 4 a l’article 5
«5.4 Les persones menors d’edat podran participar
en programes o projectes d’acció voluntària, sempre
i quan comptin amb l’autorització expressa dels seus
responsables legals. En aquest supòsit, els programes
i projectes hauran d’adaptar-se a les seves característiques.»

Text presentat

Apartat 2

Article 6. Drets de la persona voluntària

No hi ha cap esmena presentada.

Són drets de la persona voluntària:

Apartat 3

34

Esmena 34
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

De tot el text de l’apartat 3 de l’article 5

35

Esmena 35
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (6)

A l’article 5, apartat 3, que queda redactat de la manera següent:
«5.3 Les persones que, en el marc d’una entitat d’acció
voluntària, estiguin contractades o hi mantinguin una
relació subjecta a retribució econòmica, en cap cas poden exercir-hi una actuació voluntària que desenvolupi
les mateixes funcions per a les quals està contractada
o subjecta a retribució econòmica.»

3.01.01.

a) Obtenir de l’entitat on col·labora informació sobre la
seva missió, finalitat i funcionament, sobre el sentit i
el desenvolupament de l’acció voluntària i sobre el seu
paper i itinerari dins l’entitat, així com disposar d’informació de les activitats i dels mitjans i el suport per
poder exercitar-les convenientment.
b) Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat, i estar informat i poder participar
del disseny del seu itinerari formatiu en el marc del
projecte que desenvolupa.
c) Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb
tot respecte a la seva condició i creences.
d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full
de compromís corresponent, d’acord amb l’article 12
d’aquesta Llei.
e) Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari o voluntària davant de tercers i obtenir certificació de la
seva participació en els programes de les entitats.
f) Participar activament en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les acti-

Tramitacions en curs

13

15 de juliol de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

vitats on col·labori, amb el reconeixement social de la
seva activitat.
g) Rebre informació de les mesures de seguretat i salut que regeixen les dependències on es desenvolupa la
seva tasca.
h) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats
de l’activitat que du a terme com a voluntari o voluntària i dels danys que, involuntàriament, podria causar a
tercers per raó de la seva activitat.
i) Rescabalar‐se, si ho vol i així ho ha acordat amb l’entitat, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat
voluntària.
j) Acordar lliurement les condicions de la seva acció
voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i l’horari que hi pot esmerçar i les
responsabilitats acceptades per cadascú.
k) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment
que ho consideri oportú.

Lletres c, d
No hi ha cap esmena presentada.
Lletra e

39

Esmena 39
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

Addició a la lletra e de l’article 6
«e) Gaudir de l’acreditació suficient com a voluntari
o voluntària davant de tercers i obtenir certificació de
la seva participació en els programes de les entitats,
en la qual es farà constar, com a mínim, la naturalesa
i el període de temps i el total d’hores en què ha estat
desenvolupada.»
Addició de noves lletres

40

Esmenes presentades

38

Núm. 638

Esmena 40
D’addició
GP Socialista (11)

Article 6, apartat e bis

Esmena 38
Modificació i addició
GP de Ciutadans (7)

«e bis) Al reconeixement de l’experiència professional
adquirida en tasques de voluntariat a través dels processos d’acreditació de competències adquirides per
vies no formals d’acord amb la normativa vigent.»

A l’article 6
«Article 6. Drets de la persona voluntària
Són drets de la persona voluntària:

Lletra f

[...]
b) Rebre, si és necessari, la formació adient per al desenvolupament de l’activitat, i estar informat i poder
participar del disseny del seu itinerari formatiu en el
marc del projecte que desenvolupa.

41

Esmena 41
De supressió
GP Socialista (12)

Article 6, apartat f
«f) [...] i les activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.»

[...]
e) Quan sigui necessari, gaudir d’acreditació suficient com a voluntari o voluntària davant de tercers i, en
tot cas, obtenir quan ho demani certificació de la seva
participació en els programes de les entitats
f) Participar activament d’acord amb les normes de
l’entitat en l’elaboració, la planificació, l’execució i
l’avaluació dels programes i les activitats on col·labori,
amb el reconeixement social de la seva activitat.»
Lletra a
No hi ha cap esmena presentada.

42

Esmena 42
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

Article 6, lletra f
«[...] les entitats.
f) Participar activament en l’elaboració, planificació,
l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats
on col·labori d’acord amb la natura i dinàmica interna
de l’entitat.
g) Rebre [...].»

Lletra b
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 38)

3.01.01.
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Lletra g

43

47
Esmena 43
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

Modificació de la lletra g de l’article 6

Núm. 638

Esmena 47
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

Article 6, lletra i
«[...] seva activitat.

«g) Rebre informació i dur a terme la seva tasca en
les condicions de seguretat, higiene i salut adequades
a la naturalesa i les característiques de l’activitat voluntària.»

i) Rescabalar-se, si hi ha acord en aquest sentit, de les
despeses [...].»
Lletra j

Lletra h

44

48
Esmena 44
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

Article 6, apartat j
«j)[...] l’horari que hi esmerça i les responsabilitats
[...].»

Article 6, lletra h
«[...] seva tasca.
h) Estar cobert, a càrrec de l’entitat de voluntariat,
dels riscos d’accidents i malaltia derivats de l’activitat
de voluntariat i de responsabilitat civil pels danys que,
involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la
seva activitat.
i) Rescabalar-se [...].»
Addició de noves lletres

45

Esmena 48
De modificació
GP Socialista (14)

Esmena 45
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

49

Esmena 49
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (10)

Addició a la lletra j de l’article 6
«j) Acordar lliurement les condicions de la seva acció
voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i l’horari que hi pot esmerçar i les
responsabilitats acceptades per cadascú; i, al mateix
temps, obtenir un canvi en les condicions i el programa assignats quan existeixin causes que ho justifiquin,
sempre comptant amb les possibilitats de l’entitat.»
Lletra k

A l’article 6, d’una nova lletra h bis i h ter

No hi ha cap esmena presentada.

«[...] seva activitat.
h bis) obtenir reconeixement de l’entitat de voluntariat, per el valor social de la seva contribució i per les
competències i aptituds adquirides a conseqüència de
l’exercici de la seva tasca de voluntariat.
h ter) Que les seves dades de caràcter personal siguin
tractades i protegides d’acord amb la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre.

Addició de noves lletres

50

Esmena 50
D’addició
GP Socialista (15)

Article 6, apartat l

i) Rescabalar-se [...].»

«l) Qualsevol altres drets reconeguts a l’ordenament
jurídic.»

Lletra i

Títol de l’article

46

51

Esmena 46
De supressió
GP Socialista (13)

Esmena 51
De modificació
GP Socialista (10)

Article 6, apartat i

Del títol de l’article 6

«i) Rescabalar‐se, si ho vol i així ho ha acordat amb
l’entitat, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.»

«Article 6. Drets de les persones voluntàries.»

3.01.01.
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Text presentat

Article 7. Deures de la persona voluntària
Són deures de la persona voluntària:
a) Cooperar en la consecució dels objectius del programa en què participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització, i participar activament en aquells espais i mitjans que l’entitat ha previst
per fer efectiu un treball coordinat en el si dels projectes.
b) Participar activament en la formació que, d’acord
amb la seva tasca, l’entitat fixa i de la qual la persona
voluntària haurà estat informada en el seu procés d’entrada a l’entitat
c) Dur a terme l’activitat a què s’ha compromès amb
responsabilitat, diligència i competència; donar suport
de manera activa a la seva entitat i respectar les normes internes de funcionament establertes per l’entitat,
tant les de caràcter general com les concretes de cada
projecte, i respectar en tot moment els principis i els
valors que preveu l’article 3 de la Llei.
d) Observar les mesures de seguretat i salut reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat o
que, no sent pròpies de l’entitat, ho són de la institució
o l’organització on es desenvolupa l’activitat.
e) Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o
material que li pugui oferir el beneficiari o tercers en
virtut de la seva actuació.
f) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva
activitat, tant respecte dels beneficiaris, de l’entitat i
dels membres que la conformen, com de la institució
on es desenvolupa l’activitat, en el cas que s’esdevingui el voluntariat en el marc d’una altra institució.
g) Notificar amb antelació suficient la renúncia a l’entitat per tal que aquesta pugui adoptar les mesures necessàries en relació amb la tasca que hi desenvolupava
i cooperar amb l’entitat en aquest procés.

Esmenes presentades

52

Núm. 638

normes internes de funcionament de l’entitat, i respectar els principis i els valors que preveu l’article 3
d’aquesta Llei.
d) Observar les mesures de seguretat i salut previstes
legalment.
e) Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o
material que li pugui oferir el beneficiari o tercers en
virtut de la seva actuació.
f) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva
activitat.
g) Notificar amb antelació suficient la renúncia a l’entitat i cooperar amb l’entitat en aquest procés.»
Lletra a

53

Esmena 53
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (11)

Modificació de la lletra a de l’article 7
«a) Cooperar en la consecució dels objectius del programa de l’entitat o dels programes en què participi
per al compliment dels compromisos adquirits dins
de l’organització, i participar activament en aquells espais i mitjans que l’entitat ha previst per fer efectiu un
treball coordinat en el si dels projectes.»
Addició de noves lletres

54

Esmena 54
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

A l’article 7, d’una nova lletra a bis
«[...] dels projectes.
a bis) Complir amb els compromisos adquirits amb
l’entitat de voluntariat reflectits al full d’incorporació,
respectant en tot moment els fins i les estatuts de les
entitats.
b) Participar [...].»

Esmena 52
De modificació
GP Socialista (16)

Lletra b
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 52)

Article 7, nova redacció
«Article 7. Deures de les persones voluntàries

Lletra c

a) Cooperar en la consecució dels objectius del programa de voluntariat en què participi.

No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 52)

b) Participar activament en la formació acordada amb
l’entitat pel desenvolupament de la seva tasca.

Lletra d
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 52)

c) Dur a terme l’activitat en la que participa amb responsabilitat, diligència i competència; i respectar les
3.01.01.
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Lletra e

Núm. 638

Text presentat

No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 52)

Capítol II. Les entitats privades sense ànim de
lucre

Addició de noves lletres

55

Esmena 55
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (12)

Addició d’una nova lletra e bis a l’article 7
«e bis). Respectar els drets i la dignitat de les persones
destinatàries de l’acció voluntària i de la resta de voluntaris o voluntàries amb els quals col·labori.»

Esmena 56
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (8)

A l’article 7, lletra f d’un incís, que queda redactat de
la manera següent:
«f) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva
activitat, tant respecte dels beneficiaris, de l’entitat i
dels membres que la conformen, com de la institució
on es desenvolupa l’activitat, en el cas que s’esdevingui el voluntariat l’acció voluntària en el marc d’una
altra institució.»

Esmena 57
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (13)

Addició d’una nova lletra f bis a l’article 7
«f bis). Comunicar als responsables de l’entitat qualsevol situació de maltractament que observi en la persona atesa, ja sigui físic o psicològic; i, en el supòsit que
aquests no ho posin en coneixement de les autoritats
policials o judicials, fer-ho directament.»

Esmena 59
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (10)

«Capítol II. Les entitats d’acció voluntària sense ànim
de lucre»

60

Esmena 60
De modificació
GP Socialista (17)

Del títol del Capítol II.
«Capítol II. Les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen el voluntariat.»

Text presentat

Les entitats privades sense ànim de lucre que comptin
amb voluntariat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, han d’estar legalment constituïdes, tenir personalitat jurídica pròpia o delegada, estar inscrites en els
registres públics que els correspongui per la seva naturalesa, desenvolupar la seva activitat d’acord amb els
principis expressats en l’article 3 i desenvolupar la seva activitat en un dels àmbits que estableix l’article 4.

Esmenes presentades

61

Lletra g

58

59

Article 8. Naturalesa jurídica

Addició de noves lletres

57

Títol del capítol

Es modifica el títol del capítol II, que queda redactat
de la manera següent:

Lletra f

56

Esmenes presentades

Esmena 58
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (9)

Esmena 61
De supressió
GP Socialista (18)

De tot el text de l’article 8.

A l’article 7, lletra g es modifica tota la lletra, que queda redactat de la manera següent:
«g) Notificar a l’entitat la seva renúncia amb l’antelació prèviament acordada, per tal que puguin ser adoptades les mesures necessàries per evitar perjudicis a
l’activitat en la qual participen.»
3.01.01.
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des, tenir personalitat jurídica pròpia o delegada, estar
inscrites en els registres públics que els correspongui
per la seva naturalesa, desenvolupar la seva activitat
d’acord amb els principis expressats en l’article 3 i desenvolupar la seva activitat en un dels àmbits que estableix l’article 4. Així mateix han de complir amb les

Esmena 62
De supressió
GP de Ciutadans (8)

A l’article 8
«Article 8. Naturalesa jurídica
Les entitats privades sense ànim de lucre que comptin
amb voluntariat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, han d’estar legalment constituïdes, tenir personalitat jurídica pròpia o delegada, estar inscrites en els
registres públics que els correspongui per la seva naturalesa, desenvolupar la seva activitat d’acord amb els
principis expressats en l’article 3 i desenvolupar la seva activitat en un dels àmbits que estableix l’article 4.»

63

Esmena 63
D’addició i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

«Article 8. Naturalesa jurídica
Les entitats privades sense ànim de lucre de voluntariat o que comptin amb programes de voluntariat,
qualsevol que sigui la seva forma jurídica, han d’estar
legalment constituïdes, tenir personalitat jurídica pròpia o delegada, estar inscrites en els registres públics
que els correspongui per la seva naturalesa, i desenvolupar la seva activitat d’acord amb els principis expressats en l’article 3 i desenvolupar la seva activitat en un
dels àmbits que estableix l’article 4.»

64

Esmena 64
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (11)

A l’article 8, d’uns incisos, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 8. Naturalesa jurídica
Les entitats d’acció voluntària sense ànim de lucre que
comptin amb persones voluntàries, qualsevol que sigui
la seva forma jurídica, han d’estar legalment constituïdes, tenir personalitat jurídica pròpia o delegada, estar
inscrites en els registres públics que els correspongui
per la seva naturalesa, desenvolupar la seva activitat
d’acord amb els principis expressats en l’article 3 i desenvolupar la seva activitat en un dels àmbits que estableix l’article 4.»

65

Esmena 65
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (11)

obligacions estatutàries que, en relació a les persones
voluntàries, estableixin les normatives per les quals es
regeixen pel que fa a la seva forma jurídica.»

Text presentat

Article 9. Cens d’entitats de voluntariat
de Catalunya
1 El cens d’entitats de voluntariat de Catalunya està
adscrit al departament corresponent en matèria de voluntariat
2 El funcionament del cens d’entitats de voluntariat de
Catalunya i les formes d’accés, d’inscripció i de cancel·
lació es regularan per reglament.
3 Les entitats que comptin amb voluntariat per executar projectes o programes propis de l’entitat s’han
d’inscriure en el cens d’entitats de voluntariat de Catalunya, d’acord amb el procediment que es determini
reglamentàriament. La inscripció no té funcions constitutives.
4 L’òrgan competent en matèria de voluntariat s’ha
de coordinar amb els òrgans de l’Administració de la
Generalitat encarregats de gestionar els diferents registres d’entitats susceptibles de poder-se censar en el
Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya, per a garantir l’actualització de les dades de l’esmentat cens
5 A les entitats inscrites al cens d’entitats de voluntariat de Catalunya se’ls reconeix:
a) la possibilitat de rebre de l’Administració de la Generalitat subvencions vinculades a la promoció i suport del voluntariat.
b) la capacitat d’interlocució, en l’àmbit sectorial que
els correspongui
c) totes aquelles altres capacitats que es determinin en
la norma que desenvolupi el cens d’entitats de voluntariat de Catalunya.

Esmenes presentades

66

A l’article 8
«Article 8. Naturalesa jurídica
Les entitats privades sense ànim de lucre amb projectes de voluntariat d’acord amb la definició que consta
en l’article 2 de la Llei, han d’estar legalment constituï3.01.01.

Núm. 638

Esmena 66
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (12)

De tot el text de l’article 9.
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Apartat 3

Esmena 67
De supressió
GP Socialista (19)

70

De tot el text de l’article 9.

68

Esmena 68
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (14)

De de tot el text de l’article 9.

69

Núm. 638

Esmena 70
De modificació
GP de Convergència i Unió (12)

A l’article 9
«Article 9. Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya
[...]
9.3 Les entitats privades sense ànim de lucre s’han
d’inscriure en el cens d’entitats de voluntariat de Catalunya, d’acord amb el procediment que es determini
reglamentàriament. La inscripció no té funcions constitutives.

Esmena 69
Modificació
GP de Ciutadans (9)

De l’article 9, que resta redactat de la següent manera:
Article 9. Registre d’entitats de voluntariat de Catalunya
9.1 El registre d’entitats de voluntariat de Catalunya
està adscrit al departament corresponent en matèria de
voluntariat
9.2 El funcionament del registre d’entitats de voluntariat de Catalunya i les formes d’accés, d’inscripció i de
cancel·lació es regularan per reglament.
9.3 Les entitats que comptin amb voluntariat per executar projectes o programes propis de l’entitat s’han
d’inscriure en el registre d’entitats de voluntariat de
Catalunya, d’acord amb el procediment que es determini reglamentàriament. La inscripció no té funcions
constitutives.
9.4 L’òrgan competent en matèria de voluntariat s’ha
de coordinar amb els òrgans de l’Administració de la
Generalitat encarregats de gestionar els diferents registres d’entitats susceptibles de poder-se registrar en
el registre d’entitats del voluntariat de Catalunya, per
a garantir l’actualització de les dades de l’esmentat registre.

[...]»

71

Esmena 71
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

Article 9, apartat 3
«9.3 Les entitats de voluntariat o que comptin amb voluntariat per executar projectes o programes propis de
l’entitat poden inscriure’s en el cens d’entitats de voluntariat de Catalunya, d’acord amb el procediment que es
determini reglamentàriament. La inscripció en qual
sevol cas és voluntària i no té funcions constitutives.»
Apartat 4
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 69)
Apartat 5
Lletra a
No hi ha cap esmena presentada.

9.5 A les entitats inscrites al registre d’entitats de voluntariat de Catalunya se’ls reconeix:

Lletra b

[...]

No hi ha cap esmena presentada.

c) totes aquelles altres capacitats que es determinin en
la norma que desenvolupi el registre d’entitats de voluntariat de Catalunya.

Lletra c

72

Apartat 1
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 69)

Esmena 72
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

De tota la lletra c de l’apartat 5 de l’article 9.

Apartat 2
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 69)

3.01.01.
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Text presentat

74

Article 10. Drets de les entitats
Són drets de les entitats:

Núm. 638

Esmena 74
D’addició
GP de Ciutadans (10)

A l’article 10

a) Escollir lliurement la persona voluntària d’acord
amb l’ideari o la finalitat de l’entitat i d’acord amb els
programes o els projectes a desenvolupar.
b) Demanar al voluntari o voluntària el respecte pels
valors i les mesures internes de l’entitat, així com la
col·laboració activa i participativa en la consecució de
les seves finalitats, funcionament i organització.
c) Exigir al voluntari o voluntària que dugui a terme
amb diligència i aprofitament la formació obligatòria
prevista per l’entitat per al desenvolupament dels seus
programes o projectes.
d) Adaptar les actuacions que hagi de fer la persona
voluntària atenent a la seva situació personal o la dels
altres actors del projecte en el qual està vinculada.
e) Pactar amb la persona voluntària, en cas que aquesta vulgui desvincular-se de l’entitat, la seva continuació flexibilitzada en el projecte o el programa amb
l’objectiu que l’entitat disposi d’un temps raonable per
proveir una solució.
f) Desvincular la persona voluntària de l’entitat justificadament en cas que es pugui veure afectada la qualitat de la intervenció que desenvolupa o hi hagi un
incompliment manifest de les seves obligacions amb
l’entitat o amb el projecte.

Article 10. Drets de les entitats
Són drets de les entitats:
[...]
c) Exigir al voluntari o voluntària que dugui a terme
amb diligència i aprofitament la formació obligatòria
prevista per l’entitat per al desenvolupament dels seus
programes o projectes, i ajudar la persona voluntària
perquè dugui a terme les funcions encomanades.
[...]
g) Ésser reconegudes en funció de la seva naturalesa i
activitats dutes a terme com a entitats que aporten formació i col·laboren a la integració sòcio-laboral i emocional de les persones a les quals assisteixen.
Lletra a

75

Esmena 75
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (13)

A l’article 10, lletra a, que queda redactat de la manera següent:
«Article 10. Drets de les entitats
Són drets de les entitats:

Esmenes presentades

73

a) Escollir lliurement la persona voluntària segons la
naturalesa i característiques de la tasca que s’ha de
desenvolupar i d’acord amb les seves normes de funcionament intern, amb els programes o els projectes a
desenvolupar.»

Esmena 73
De modificació
GP Socialista (20)

Article 10, nova redacció

76

«Article 10. Drets de les entitats
Són drets de les entitats:
a) Escollir lliurement la persona voluntària d’acord
amb l’ideari o la finalitat de l’entitat i d’acord amb els
programes o els projectes a desenvolupar, amb respecte al principi de no discriminació.
b) Demanar al voluntari o voluntària el respecte pels
valors i la missió de l’entitat.
c) Reclamar al voluntari o voluntària que dugui a terme la formació acordada.
d) Desvincular la persona voluntària de l’entitat justificadament en cas que hi hagi un incompliment manifest
de la Carta de compromís.»

3.01.01.

Esmena 76
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (15)

Modificació de la lletra a de l’article 10
«a) Acceptar o rebutjar lliurement a la persona voluntària d’acord amb l’ideari o la finalitat de l’entitat
i d’acord amb els programes o els projectes a desenvolupar.»
Lletra b
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 73)
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Lletra c

77

tòries d’ajudes o en la simplificació dels tràmits administratius.»
Esmena 77
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (16)

Modificació de la lletra c de l’article 10

Text presentat

«c) Col·laborar amb la persona voluntària per tal que
pugui dur a terme la formació necessària per desenvolupar adequadament la seva tasca.»
Lletra d
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 73)
Lletra e

78

Esmena 78
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

Article 10, lletra e
«[...] està vinculada.
e) Establir clàusules en el contracte de voluntariat per
garantir que la possible desvinculació del voluntari no
perjudiqui els beneficiaris de l’entitat. Es podrà acordar que la desvinculació vagi precedida d’un anunci
amb temps suficient per suplir la seva tasca.
f) Desvincular [...].»

No hi ha cap esmena presentada.
Addició de noves lletres
Esmena 79
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (14)

A l’article 10, d’una nova lletra g, que queda redactat
de la manera següent:
«g) Sol·licitar de les administracions públiques el suport necessari per a un adequat desenvolupament de la
seva activitat d’acció voluntària.»

80

Esmena 80
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (17)

Addició d’una nova lletra g a l’article 10
«g) Rebre, per part de les administracions públiques,
el recolzament necessari per a un adequat desenvolupament de la seva activitat voluntària, ja sigui a través
de mesures de discriminació positiva en les convoca-

3.01.01.

Article 11. Deures de les entitats
Són deures de les entitats:
a) Disposar d’un pla de voluntariat que contingui les
fases d’acollida i orientació, la incorporació a l’entitat i el projecte, el compromís amb el voluntariat, la
formació, la participació a l’entitat, el seguiment de la
persona voluntària i totes les qüestions referides a la
coordinació de la seva tasca. En l’establiment d’aquest
pla, així com en l’orientació a les persones voluntàries
per la tria i desenvolupament de les tasques a realitzar
s’atendrà a les capacitats de la persona defugint de la
reproducció d’estereotips i rols de gènere.
b) Disposar d’un pla de formació del voluntariat de
l’entitat en el qual s’especifiqui l’itinerari a seguir per
als diferents projectes. Aquest ha d’incloure necessàriament una formació institucional inicial i una formació relacionada amb la tasca concreta que se li encomana, que ha de ser assumida econòmicament per
l’entitat. La formació s’ha d’adaptar al grau de coneixement previ de la persona voluntària i a les necessitats que aquesta pugui expressar en relació amb les
tasques que ha de dur a terme.
c) Facilitar una informació detallada sobre la missió i
l’estil de treball de l’entitat que garanteixi el correcte
encaix entre les aspiracions de l’entitat i de la persona
voluntària, així com el seu apoderament com a agent
actiu i de transformació.

Lletra f

79

Núm. 638

d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació del voluntariat de l’entitat amb la finalitat de
garantir una gestió amb qualitat de la tasca del voluntariat.
e) Formalitzar la vinculació amb la persona voluntària
amb el full de compromís corresponent, d’acord amb
el que preveu l’article 12, i complir els compromisos
adquirits
f) Proveir la persona voluntària, en cas que la seva tasca es desenvolupi en un marc institucional aliè i en el
qual hagi de ser fàcilment identificable, d’un identificatiu on consti, com a mínim, la seva condició de voluntari o voluntària.
g) Proveir-se d’un registre on constin inscrites les persones voluntàries de l’entitat, així com la data d’incorporació, l’activitat que desenvolupen, la seva capacitació específica, si en tenen, l’horari i totes aquelles
dades que puguin facilitar la certificació posterior de
la seva activitat, prevista en l’epígraf següent.
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h) Certificar a petició de la persona voluntària la seva
participació i vinculació als projectes o els programes
de l’entitat, la relació de tasques i habilitats desenvolupades, els coneixements i els aprenentatges adquirits,
la formació realitzada i el nombre d’hores dedicades.
i) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que desenvolupa la persona voluntària i la responsabilitat
civil de les accions esmentades, així com revisar-les
periòdicament, si s’escau, d’acord als canvis d’activitat que puguin esdevenir-se durant la seva participació
a l’entitat, i informar el voluntariat de les mesures de
seguretat i salut que cal que conegui i observi quan
desenvolupa les seves tasques en les dependències de
l’entitat.
j) Rescabalar la persona voluntària, si així ho ha acordat amb ella, de les despeses que li pugui ocasionar
l’activitat voluntària.
k) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord a el que
consta en el document de compromís i els drets reconeguts en aquesta Llei, i disposar d’elements facilitadors de l’atenció i el seguiment de la persona voluntària.

Esmenes presentades

81

volupen i totes aquelles dades que puguin facilitar la
certificació posterior de la seva activitat, prevista en
l’epígraf següent.
h) Certificar, a petició de la persona voluntària, la seva
participació als projectes de l’entitat. En aquesta certificació ha de constar les activitats i funcions realitzades, l’any de realització i el nombre d’hores dedicades
així com la formació realitzada i la seva durada.
i) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que desenvolupa la persona voluntària i la responsabilitat civil
de les accions esmentades en tot moment així com assegurar les mesures de seguretat i salut d’acord amb la
normativa vigent.
j) Rescabalar la persona voluntària de les despeses que
li pugui ocasionar l’activitat voluntària.
k) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el
que consta en el document de compromís i els drets reconeguts en aquesta Llei, i disposar d’elements facilitadors de l’atenció i el seguiment de la persona voluntària.
l) Adaptar les actuacions que hagin de fer les persones
voluntàries atenent a la seva situació personal o la dels
altres actors del projecte en el qual està vinculada.
m) No incórrer en qualsevol tipus de contraprestació
econòmica pel desenvolupament de les actuacions de
les persones voluntàries.»

Esmena 81
De modificació
GP Socialista (21)

82

Article 11, nova redacció
«Article 11. Deures de les entitats

Esmena 82
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (13)

A l’article 11

Són deures de les entitats
a) Disposar d’un pla de voluntariat que com a mínim
contingui la descripció de l’acollida, incorporació, el
compromís amb el voluntariat i el seguiment, defugint
de la reproducció d’estereotips i rols de gènere.
b) Disposar i assumir econòmicament d’un pla de formació del voluntariat.
c) Facilitar una informació detallada sobre la missió i
el pla de treball de l’entitat.
d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació del voluntariat de l’entitat.
e) Formalitzar la vinculació amb la persona voluntària
amb el full de compromís corresponent, d’acord amb
el que preveu l’article 12, i complir els compromisos
adquirits.
f) Proveir la persona voluntària, en cas que sigui necessari, d’un identificador on consti, com a mínim, la
seva condició de voluntari o voluntària.
g) Proveir-se d’un registre on constin inscrites les persones voluntàries de l’entitat com a persones voluntàries,
així com la data d’incorporació, l’activitat que desen-

3.01.01.

Núm. 638

«Article 11. Deures de les entitats
Són deures de les entitats:
a) Disposar d’un pla de voluntariat que contingui les
fases d’acollida i orientació, la incorporació a l’entitat i el projecte, el compromís amb el voluntariat, la
formació, la participació a l’entitat, el seguiment de la
persona voluntària i totes les qüestions referides a la
coordinació de la seva tasca. S’entén per pla de voluntariat el document que recull tots aquells aspectes que
giren entorn la gestió de les persones voluntàries dins
de l’entitat, per garantir-ne el bon funcionament.
b) Disposar d’un pla de formació o itinerari formatiu del voluntariat de l’entitat on es pugui identificar
la formació que el voluntariat necessitarà per a poder
desenvolupar la seva tasca a l’entitat i participar-hi.
Aquest pla ha d’incloure necessàriament una formació
institucional inicial (sobre la pròpia entitat i els seus
projectes i missió) i una formació bàsica relacionada
amb la tasca concreta que se li encomana; aquestes
han de ser assumides econòmicament per l’entitat. La
formació s’ha d’adaptar al grau de coneixement previ
de la persona voluntària i a les necessitats que aquesta
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Núm. 638

pugui expressar en relació amb les tasques que ha de
dur a terme. S’entén per pla de formació o itinerari formatiu el document que recull tots aquells aspectes que
giren entorn la formació que la persona voluntària ha
de rebre per desenvolupar la seva tasca.

Addició a la lletra a de l’article 11

c) Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat que garanteixi el correcte encaix entre
les aspiracions de l’entitat i de la persona voluntària.

«a) Disposar, si s’escau, d’un pla de voluntariat que
contingui les fases d’acollida i orientació, la incorporació a l’entitat i el projecte, [...].»

85

Esmena 85
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (18)

[...]
g) Proveir-se d’un registre on constin inscrites les persones voluntàries de l’entitat on consti una descripció
mínima de l’activitat que desenvolupa i totes aquelles
dades que puguin facilitar la certificació posterior de
la seva activitat, prevista en l’epígraf següent.
[...]
l) Complir aquells deures que estableixi reglamentària
ment cada departament de la Generalitat de Catalu
nya competent en relació a l’àmbit sectorial respectiu.»

Lletra a

83

Esmena 83
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (15)

A l’article 11, lletra a, d’un incís al final del paràgraf,
que queda redactat de la manera següent:
«a) Disposar d’un pla de voluntariat que contingui les
fases d’acollida i orientació, la incorporació a l’entitat i
el projecte, el compromís amb el voluntariat, la formació, la participació a l’entitat, el seguiment de la persona
voluntària i totes les qüestions referides a la coordinació de la seva tasca. En l’establiment d’aquest pla, així
com en l’orientació a les persones voluntàries per la tria
i desenvolupament de les tasques a realitzar s’atendrà a
les capacitats de la persona defugint de qualsevol discriminació per raó d’origen, gènere i orientació sexual.»

84

Lletra b

86

Esmena 86
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (16)

A l’article 11, lletra b, d’uns incisos, que queda redactat de la manera següent:
«b) Disposar d’un pla de formació del voluntariat de
l’entitat en el qual s’especifiqui l’itinerari a seguir per
als diferents projectes. Aquest ha d’incloure necessàriament una formació institucional inicial una formació
relacionada amb la tasca concreta que se li encomana,
que ha de ser assumida econòmicament per l’entitat. La
formació s’ha d’adaptar al grau de coneixement previ
de la persona voluntària i a les necessitats que aquesta
pugui expressar en relació amb les tasques que ha de
dur a terme.»

87

Esmena 87
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (16)

Article 11, lletra b
«b) Disposar d’un pla de formació del voluntariat de
l’entitat. Aquest pla haurà d’abastar des de la formació
bàsica general fins a la formació específica per a les
tasques concretes relacionades amb els diferents projectes.
c) Facilitar [...].»

Esmena 84
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (15)

Article 11, lletra a

Esmena 88
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (19)

Addició a la lletra b de l’article 11

«[...] coordinació de la seva tasca. En l’establiment d’aquest pla es garantirà la igualtat i es refusarà tota discriminació.
b) Disposar [...].»

88

«b) Disposar, si s’escau, d’un pla de formació del voluntariat de l’entitat en el qual s’especifiqui l’itinerari a
seguir per als diferents projectes. Aquest ha d’incloure [...]»
Lletra c
No hi ha cap esmena presentada. (Veure les esmenes
81 i 82)

3.01.01.
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Lletra d

89

aquelles dades que puguin facilitar la certificació posterior de la seva activitat, prevista en l’epígraf següent.»
Esmena 89
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (17)

Lletra h

93

Article 11, lletra d
«[...] de transformació.
d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació del voluntariat de l’entitat amb la finalitat de
garantir una gestió amb qualitat de la tasca del voluntariat.
e) Formalitzar la [...].»
Lletra e
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 81)
Lletra f

90

Esmena 90
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (18)

«f) Proveir la persona voluntària, en cas que la seva
tasca es desenvolupi en un marc institucional aliè i en el
qual hagi de ser fàcilment identificable, d’un identificatiu on consti, com a mínim, la seva condició de voluntari o voluntària.»
Lletra g

«h) Certificar a petició de la persona voluntària la seva
participació i vinculació als projectes o els programes
de l’entitat, la relació de tasques i habilitats desenvolupades, els coneixements i els aprenentatges adquirits,
la formació realitzada i el nombre d’hores dedicades,
per tal de facilitar el reconeixement de competències
professionals similar al que s’adquireix per les experiències laborals o de vies no formals de formació.»
Lletra i

94

Esmena 94
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (20)

Article 11, lletra i
«i) Assegurar a la persona voluntària dels riscos d’accident i malaltia derivats de l’activitat que desenvolupa
i la responsabilitat civil [...].»
Lletra j

Esmena 91
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (19)

No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 81)
Lletra k
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 81)

Article 11, lletra g
«g) Proveir-se d’un registre on constin inscrites les
persones voluntàries de l’entitat, així com la data d’incorporació, l’activitat que desenvolupen, la seva capacitació específica, si en tenen, l’horari i totes aquelles
dades que puguin facilitar la certificació posterior de la
seva activitat, prevista en l’epígraf següent.
h) Certificar [...].»

92

Esmena 93
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (17)

A l’article 11, lletra h, d’un incís al final del paràgraf,
que queda redactat de la manera següent:

Article 11, lletra f

91

Núm. 638

Esmena 92
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (20)

Addició a la lletra g de l’article 11

Addició de noves lletres

95

Esmena 95
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (18)

A l’article 11, d’una nova lletra l, que queda redactat de
la manera següent:
«l) Facilitar la participació de les persones voluntàries
en el disseny i execució els programes i projectes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar.»

«g) Proveir-se, si s’escau, d’un registre on constin inscrites les persones voluntàries de l’entitat, així com la
data d’incorporació, l’activitat que desenvolupen, la seva capacitació específica, si en tenen, l’horari i totes
3.01.01.
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Esmena 96
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (21)

100

Núm. 638

Esmena 100
D’addició
GP Socialista (23)

Addició d’una nova lletra l a l’article 11

Article 11, apartat bis

«l) Facilitar la participació interna dels voluntaris i les
voluntàries en els òrgans de govern l’entitat, tan en la
gestió del present com en el disseny dels programes de
futur.»

«Article 11 bis. Drets de les persones destinatàries

97

Esmena 97
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (22)

Addició d’una nova lletra m a l’article 11
«m) Participar activament en els protocols i els mecanismes que s’estableixin per tal de combatre els maltractaments; i posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas que en detectin indicis
en les persones ateses.»

98

Esmena 98
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (23)

Addició d’una nova lletra n a l’article 11
«n) En el cas de les entitats de menys de 100 persones
voluntàries, les obligacions establertes en els punts A,
B, G, H o I podran delegar-se en les federacions respectives o amb entitats de primer nivell, prèvia acceptació de les mateixes; fer-se, coordinadament, per part
de diverses entitats; o bé a través de convenis amb les
administracions públiques.»
Addició de nous articles

99

Esmena 99
D’addició
GP de Convergència i Unió (14)

a) Dret a beneficiar-se de l’actuació voluntària. Totes
les persones tenen dret a beneficiar-se de l’actuació
voluntària, sense que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement, ètnia, gènere, sexe, orientació sexual, religió, discapacitat, opinió o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social.
b) Dret a una actuació voluntària de qualitat. Els
destinataris de l’actuació voluntària tenen dret a que
aquesta sigui desenvolupada d’acord a programes que
garanteixin la qualitat i durada de les actuacions, i en
especial quan d’elles es derivin serveis i prestacions
personals.
Els destinataris de l’actuació voluntària tenen dret a
rebre informació, tant a l’inici como durant l’execució
dels programes d’actuació voluntària, sobre les característiques dels programes dels quals es beneficien, així com a col·laborar en la seva avaluació.
A tots els efectes, la responsabilitat d’aquests programes correspon a les entitats que assumeixen l’organització de l’actuació voluntària.
La qualitat de destinatari de l’actuació voluntària no
podrà quedar condicionada, en cap cas, a l’acceptació
d’una determinada ideologia.
c) Dret a substituir la persona voluntària assignada
o prescindir de l’actuació voluntària. Quan existeixin
causes que ho justifiquin, els destinataris de l’actuació voluntària podran sol·licitar i obtenir el canvi de la
persona sol·licitada, si les circumstàncies de l’entitat
ho permeten, podent en qualsevol cas prescindir en tot
moment dels serveis d’un determinat programa d’actuació voluntària.»

D’un nou article 11 bis
«Article 11 bis. La persona voluntària i l’entitat
11 bis 1. La condició de voluntari o voluntària d’una
associació és compatible amb la de ser-ne soci o sòcia,
i en tot cas correspon a cada entitat exigir la condició
de soci per participar com a voluntari o voluntària en
el desenvolupament dels seus projectes. A les persones
que ostenten simultàniament la condició de soci o sòcia i de persona voluntària d’una entitat, d’acord amb
la definició de l’article 2 de la Llei, els serà d’aplicació
els preceptes d’aquesta Llei a tots els efectes.
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Esmena 101
D’addició
GP Socialista (22)

D’un capítol II bis
«Capítol II bis. Les persones destinatàries.»

11 bis 2. Les persones que essent voluntàries d’una entitat t amb projecte de voluntariat que estiguin contractades per aquesta o hi mantinguin una relació subjecta a retribució econòmica, en cap cas poden exercir les
mateixes funcions per a una i altra.»
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Text presentat

Núm. 638

Esmenes presentades

Capítol III. Les relacions entre les entitats
i les persones voluntàries

102

Esmena 102
De modificació
GP Socialista (24)

Article 12, nova redacció

Esmenes presentades

«Article 12. Full de compromís

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 12. Full de compromís
1 La incorporació dels voluntaris i les voluntàries a
les entitats es formalitza per escrit a través del full de
compromís, document en el qual consta necessàriament el caràcter voluntari i altruista de la relació, les
funcions i les tasques acordades, la durada de la relació, el compromís o no de rescabalament de les despeses assumides per la persona voluntària, la formació
fixada com a necessària per l’entitat, l’existència d’una
assegurança per a la persona voluntària d’acord amb el
que es preveu a l’article 6 h), les causes de finalització
i el període que s’estableix per a la revisió, l’actualització i la renovació del compromís mutu.
També cal fer esment explícit de la desvinculació de la
tasca del voluntariat de l’àmbit laboral fent-ho constar
explícitament en el document de compromís, així com
l’autorització dels progenitors o dels tutors legals en
cas que la persona voluntària sigui menor d’edat.
2 El document de compromís ha d’incorporar necessàriament un acord de l’òrgan de govern de l’entitat
en el qual quedi constància de la convivència de voluntariat i personal remunerat per al desenvolupament
de la missió de l’entitat i s’explicitin les funcions i les
tasques a les quals donen resposta uns i altres, els projectes i les activitats en què conflueixen, el compromís d’informació del col·lectiu de persones contractades que formen part de l’entitat, la formació específica
d’uns i altres per conèixer i reconèixer el paper de
complementarietat dels dos col·lectius i els espais previstos de diàleg i seguiment que han de poder garantir
aquesta convivència.
3 L’Administració de la Generalitat, a través de la unitat directiva competent en matèria de voluntariat, facilitarà un model per a la formalització del compromís
entre l’entitat i la persona voluntària.

La incorporació dels voluntaris i les voluntàries a les
entitats es formalitza per escrit a través del full de compromís que, a més de recollir les característiques del
projecte de voluntariat establertes en aquesta Llei, tindrà com a mínim el contingut següent: el caràcter voluntari i altruista de la relació, les funcions i les tasques acordades, la durada de la relació, el compromís
de rescabalament de les despeses assumides per la
persona voluntària, la formació fixada com a necessària per l’entitat, l’existència d’una assegurança per
a la persona voluntària d’acord amb el que es preveu
a l’article 6 h), les causes i forma de finalització i renovació.»
Apartat 1

103

Esmena 103
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (24)

Addició a l’apartat 1 de l’article 12
«12.1. La incorporació dels voluntaris i les voluntàries
a les entitats es formalitza per escrit a través del full
de compromís, document en el qual consta necessàriament el caràcter voluntari i altruista de la relació, les
funcions i les tasques acordades, la durada de la relació, el compromís o no de rescabalament de les despeses assumides per la persona voluntària, la formació
fixada com a necessària per l’entitat, l’existència d’una
assegurança per a la persona voluntària d’acord amb el
que es preveu a l’article 6 h), les causes de finalització
i el període que s’estableix per a la revisió, l’actualització i la renovació del compromís mutu. El full de compromís tindrà en compte les condicions de gènere i la
conciliació de la vida laboral i familiar.»
Apartat 2

104

Esmena 104
De modificació
GP de Convergència i Unió (15)

A l’apartat 2 de l’article 12
«12.2. Les entitats sense ànim de lucre amb projectes
de voluntariat en les quals el nombre de persones remunerades sigui igual o major al nombre de persones
voluntàries, hauran d’incorporar necessàriament al
document de compromís un acord de l’òrgan de govern
de l’entitat en el qual quedi constància de la convivèn-
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cia de voluntariat i personal remunerat per al desenvolupament de la missió de l’entitat i s’explicitin les
funcions i les tasques a les quals donen resposta uns i
altres, els projectes i les activitats en què conflueixen,
el compromís d’informació del col·lectiu de persones
contractades que formen part de l’entitat, la formació
específica d’uns i altres per conèixer i reconèixer el
paper de complementarietat dels dos col·lectius i els espais previstos de diàleg i seguiment que han de poder
garantir aquesta convivència.»

105

Esmena 105
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (21)

Article 12, apartat 2
«12.2 El document de compromís pot incorporar un
acord de l’òrgan de govern [...].»

Esmena 106
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (19)

A l’article 12, apartat 2, d’un nou paràgraf, que queda
redactat de la manera següent:
«12.2 El document de compromís ha d’incorporar necessàriament un acord de l’òrgan de govern de l’entitat en el qual quedi constància de la convivència de
voluntariat i personal remunerat per al desenvolupament de la missió de l’entitat i s’explicitin les funcions
i les tasques a les quals donen resposta uns i altres, els
projectes i les activitats en què conflueixen, el compromís d’informació del col·lectiu de persones contractades que formen part de l’entitat, la formació específica d’uns i altres per conèixer i reconèixer el paper de
complementarietat dels dos col·lectius i els espais previstos de diàleg i seguiment que han de poder garantir
aquesta convivència.
La forma i el procediment per deixar sense efecte el
compromís de col·laboració i, si és el cas, el termini
mínim de comunicació de la renúncia lliure, per evitar
perjudicis en les activitats que es desenvolupen.»
Apartat 3
No hi ha cap esmena presentada.

Addició de nous capítols i nous articles

107

Esmena 107
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (25)

Addició d’un nou Capítol III bis amb un nou article
12 bis
«Capítol III bis. Les persones destinatàries de l’acció
voluntària
Article 12 bis 1. Concepte de la persona destinatària de
l’acció voluntària
Els destinataris o les destinatàries de l’acció voluntària són les persones físiques, ja sigui considerades individualment o bé integrades en grups, per a les quals
l’acció voluntària representa un benefici o cerca una
defensa dels seus drets, una millora de les seves condicions de vida o la satisfacció de les seves necessitats.
Article 12 bis 2. Drets de les persones destinatàries de
l’acció voluntària

Addició de nous paràgrafs

106

Núm. 638

Els destinataris o les destinatàries de l’acció voluntària tenen, entre d’altres, els següents drets:
a) Rebre una acció voluntària de qualitat, que respecti
la seva dignitat i intimitat personal i familiar i les seves
conviccions polítiques, religioses o de qualsevol tipus.
b) Disposar d’informació actualitzada sobre els programes o projectes de les actuacions que l’afecten, prèviament i en qualsevol fase del procés.
c) Aconseguir la intervenció dels responsables de les
entitats d’acció voluntària en el supòsit que sorgeixin
conflictes amb la persona voluntària.
d) Sol·licitar la substitució de la persona voluntària assignada quan existeixin causes que ho justifiquin; o bé
prescindir de l’acció voluntària sota la seva responsabilitat.
e) Participar activament en l’avaluació de l’acció voluntària que rep.
Article 12 bis 3. Deures de les persones destinatàries
de l’acció voluntària.
Els destinataris o les destinatàries de l’acció voluntària tenen els següents deures:
a) Col·laborar, sempre i quan sigui possible, amb la
persona voluntària, respectant-la i facilitant la seva
feina.
b) No oferir contraprestacions, ja siguin monetàries o
en espècie, a les persones voluntàries per l’acció duta
a terme.
c) Notificar amb suficient antelació a l’entitat, en el supòsit de prescindir del programa d’acció voluntària.
d) No exigir als/a les voluntaris/voluntàries actuacions
que no corresponguin a la naturalesa de l’acció voluntària.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana una esmena transaccional entre les esmenes 29, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 46,
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 65, 73, 74, 75, 81, 82, 84,
92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 i 107, i el text
del Projecte, consistent a donar al Capítol II el redactat següent:

Núm. 638

i) Rescabalar‐se, si així ho acorden amb l’entitat en
què duen a terme l’acció voluntària, de les despeses
que aquesta li puguin ocasionar.
j) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària, el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i l’horari i les
responsabilitats de cadascú. [Text suprimit]

«Capítol II. Relacions entre els voluntaris, les entitats,
els destinataris de l’acció voluntària i l’administració

k) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment
que ho considerin pertinent.

Secció primera. Drets i deures dels voluntaris

k bis) Els altres que els reconeix l’ordenament jurídic.

Article 5 [Suprimir tot el text de l’article]

Article 7. Deures dels voluntaris

Article 6. Drets dels voluntaris

Els voluntaris tenen els deures següents:

Els voluntaris tenen els drets següents:

a) Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat
o dels programes o projectes en què participen per al
compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que
l’entitat ha previst per a fer efectiu un treball coordinat
en els projectes.

a) Obtenir de l’entitat en què col·laboren informació
sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, sobre el sentit i el desenvolupament de l’acció
voluntària i sobre el paper i l’itinerari que tenen dins
l’entitat, i també disposar d’informació de les activitats
i dels mitjans i el suport per a poder acomplir-les convenientment.
b) Rebre la formació necessària per a l’acompliment
de l’activitat, estar informats del disseny de l’itinerari formatiu en el marc del projecte que desenvolupen i
poder participar-hi.
c) Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb
respecte per llur condició i llurs creences.
d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full
de compromís corresponent, d’acord amb l’article 12.
e) Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris.
e bis) Obtenir un certificat de llur participació en els
programes o projectes de les entitats, en el qual s’han
de fer constar, com a mínim, la naturalesa de l’acció
voluntària i el període i el total d’hores en què s’ha
desenvolupat.
e ter) Tenir el reconeixement de l’experiència adquirida en tasques de voluntariat per mitjà dels processos
d’acreditació de competències adquirides per vies no
formals d’acord amb la normativa vigent.
f) Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució
i l’avaluació dels programes o projectes i les activitats
en què col·laborin, d’acord amb la naturalesa i la dinàmica interna de l’entitat.
g) Rebre informació sobre les condicions de seguretat,
higiene i salut adequades a la naturalesa i les característiques de l’activitat voluntària, i acomplir llur tasca
en aquestes condicions.
h) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat que acompleixen com a voluntaris
i dels danys que, involuntàriament, podrien causar a
tercers per raó de llur activitat.
3.01.01.

[Supressió de la lletra a bis]
b) Participar activament en la formació acordada amb
l’entitat per a l’acompliment de la tasca.
c) Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes
internes de funcionament de l’entitat i els principis i valors que estableix l’article 3.
d) Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
e) Rebutjar tota contraprestació econòmica o material
que els ofereixin el beneficiari o tercers per llur actuació, llevat dels diners de butxaca i d’altres conceptes
similars pel que fa als projectes i programes de voluntariat internacional.
e bis) Respectar els drets i la dignitat dels destinataris
de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els
quals col·laborin.
f) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur activitat.
g) Notificar a l’entitat llur renúncia amb l’antelació suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar perjudicis a l’activitat en què
participen.
Secció segona. Drets i deures de les entitats de voluntariat
[Supressió dels articles 8 i 9]
Article 10. Drets de les entitats de voluntariat
Les entitats de voluntariat tenen els drets següents:
a) Escollir lliurement el voluntari segons la naturalesa
i les característiques de la tasca que s’ha de dur a terme i d’acord amb llurs normes de funcionament intern
i els programes o projectes que s’han de desenvolupar.
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b) Demanar al voluntari respecte pels valors i la missió
de l’entitat.
c) Reclamar al voluntari que dugui a terme la formació acordada per a poder acomplir adequadament la
seva tasca.
f) Desvincular, justificadament, el voluntari del projecte de voluntariat en què participa si incorre en l’incompliment manifest de la carta de compromís.
f bis) Rebre de les administracions públiques el suport
necessari per al desenvolupament adequat de llur activitat voluntària, sia per mitjà de mesures de discriminació positiva en les convocatòries d’ajuts o en la simplificació dels tràmits administratius.
Article 11. Deures de les entitats de voluntariat
Les entitats de voluntariat tenen els deures següents:
a) Disposar d’un pla de voluntariat o de participació
que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat.
b) Disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris de l’entitat en els quals es pugui
identificar la formació que el voluntari necessita per
a poder dur a terme la seva tasca a l’entitat i participar-hi. [Text suprimit]
c) Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat que garanteixi un encaix correcte entre
les aspiracions de l’entitat i les del voluntari.
d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l’entitat.
e) Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís corresponent, d’acord amb el
que estableix l’article 12, i complir els compromisos
adquirits.
f) Proveir el voluntari, en cas que sigui necessari, d’un
element identificador en què consti, com a mínim, la
seva condició de voluntari.
g) Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat, una descripció mínima
de l’activitat que duen a terme i qualsevol dada que
pugui facilitar la certificació posterior de llur activitat,
que s’estableix en la lletra següent.
h) Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als projectes de l’entitat, fent-hi
constar les activitats i funcions dutes a terme, l’any de
realització i el nombre d’hores dedicades, i també la
formació feta i la durada.
i) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a
terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions
esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
j) Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb
aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció
voluntària.
3.01.01.

Núm. 638

k) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el
que consta en el document de compromís i els drets que
reconeix aquesta llei, i disposar d’elements facilitadors
de l’atenció i el seguiment del voluntari.
k bis) Complir els deures que s’estableixin per reglament en l’àmbit sectorial corresponent.
k ter) Adaptar les actuacions que han de fer els voluntaris, atenent llur situació personal o la dels altres actors del projecte al qual està vinculada.
k quater) Facilitar la participació dels voluntaris en el
disseny i l’execució dels programes i projectes d’acció
voluntària que es vulguin desenvolupar.
k quinquies) Participar activament en els protocols i
els mecanismes que s’estableixin per a combatre els
maltractaments i posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas que se’n detectin indicis en les persones ateses.
k sexies) En el cas de les entitats de menys de cent voluntaris, els deures a què fan referència les lletres a, b,
h o l es poden delegar a les federacions respectives o
a entitats de primer nivell, després d’haver-los acceptat, o els poden complir, coordinadament, amb diverses entitats o per mitjà de convenis amb les administracions públiques.
[Capítol II bis: traslladat com a secció quarta]
Secció tercera. Relacions entre els voluntaris i les entitats
[S’ha traslladat el capítol III (secció tercera: voluntaris i entitats) per raons d’ordre i coherència.]
Article 11 quater. Els voluntaris i l’entitat
[Text suprimit perquè ja apareix en l’article 13.5]
1. Les persones que són voluntàries d’una entitat amb
un projecte de voluntariat i que són contractades per
aquesta o hi mantenen una relació subjecta a una retribució econòmica, en cap cas no poden exercir les
mateixes funcions per a una altra entitat.
2. Si l’entitat de voluntariat és associativa, correspon
a cada entitat d’exigir o no la condició de soci per a
participar com a voluntari en el desenvolupament dels
seus projectes.
Secció quarta. Drets i deures dels destinataris de l’acció voluntària
Article 11 bis. Drets dels destinataris de l’acció voluntària
Els destinataris de l’acció voluntària tenen els drets següents:
a) Rebre una acció voluntària que respecti llur dignitat
i intimitat personal i familiar i llurs conviccions polítiques, religioses o de qualsevol tipus, evitant tota discriminació.
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b) Disposar d’informació actualitzada sobre els programes o projectes de les actuacions que els afecten,
prèviament i en qualsevol fase del procés.
c) Aconseguir la intervenció dels responsables de les
entitats d’acció voluntària en el supòsit que sorgeixin
conflictes amb el voluntari.
d) Sol·licitar i obtenir la substitució del voluntari assignat si existeixen causes que ho justifiquen, o bé prescindir de l’acció voluntària sota llur responsabilitat.

Núm. 638

Text presentat

Títol III. De les relacions entre les entitats i
l’Administració

Esmenes presentades

108

Esmena 108
De modificació
GP Socialista (25)

e) Participar activament en l’avaluació dels programes
o projectes de voluntariat en què han estat beneficiaris.

Del títol del Títol III

Article 11 ter. Deures dels destinataris de l’acció voluntària

«Títol III. De les relacions entre les entitats i les Administracions Públiques.»

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 contraprestacions, monetàries o en espècie, als voluntaris per l’acció que han dut a terme.
c) Notificar amb suficient antelació a l’entitat que es
vol prescindir del programa o projecte d’acció voluntària.
d) No exigir als voluntaris actuacions que no corresponen a la naturalesa de l’acció voluntària.
[El contingut del capítol III s’ha traslladat a la secció
tercera (voluntaris i entitats)]
Article 12. Full de compromís
1. La incorporació dels voluntaris als projectes i programes de voluntariat es formalitza per escrit, per mitjà del full de compromís, en el qual ha de contenir, com
a mínim, el caràcter voluntari i altruista de la relació,
les funcions i les tasques acordades, el compromís de
rescabalament de les despeses assumides pel voluntari, la formació fixada com a necessària per l’entitat,
l’existència d’una assegurança per al voluntari d’acord
amb el que estableix l’article 6.h. El full de compromís
també ha de tenir en compte les condicions de gènere i
la conciliació de la vida laboral i familiar.
2. Correspon a l’Administració de la Generalitat, per
mitjà de l’òrgan actiu competent en matèria de voluntariat, de facilitar un model de document per a formalitzar el compromís entre l’entitat i el voluntari.»
El ponent del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya anuncia la retirada en Comissió de l’esmena 76.
La Ponència no fa cap recomanació respecte a les esmenes 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 47, 52, 56,
57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77,
78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 104,
105 i 106.

3.01.01.

Text presentat

Article 13. Principis rectors
1 Les relacions entre les administracions públiques i
les entitats s’inspiraran en els principis de col·laboració,
complementarietat i participació per arribar a l’acord.
El disseny de les línies estratègiques, els objectius i
les mesures envers l’associacionisme i el voluntariat es
fa partint dels principis abans esmentats. En qualsevol
cas, l’actuació administrativa ha de salvaguardar l’autonomia de l’organització i la iniciativa del voluntariat.
2 Les relacions entre les administracions públiques i
les entitats en cap cas podran exonerar els poders públics de la seva responsabilitat pel que fa a la garantia
del gaudi efectiu dels drets socials bàsics de la ciutadania que recull l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
3 La col·laboració entre les administracions i les entitats de voluntariat en l’execució de diferents activitats
o projectes es regula preferentment sota la forma d’un
conveni de col·laboració on es prevegin les tasques i les
responsabilitats de cadascú d’acord amb la seva naturalesa i atribucions, sens perjudici de l’aplicació, quan
sigui procedent, de la legislació sobre contractes de les
administracions públiques.

Esmenes presentades

109

Esmena 109
De modificació
GP Socialista (26)

A l’article 13, nova redacció
«Article 13. Principis rectors
1. La relació entre les administracions públiques i les
entitats que tenen projectes de voluntariat s’inspiraran
en els principis de col·laboració, complementarietat i
participació i té com a objectiu la cohesió social i la
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vertebració territorial. En qualsevol cas, l’actuació
administrativa ha de salvaguardar l’autonomia de l’organització i la iniciativa del voluntariat.
2. Les relacions entre les administracions públiques i
les entitats que tenen projectes de voluntariat en cap
cas podran exonerar els poders públics de la seva responsabilitat pel que fa a la garantia del gaudi efectiu
dels drets socials de la ciutadania que recull l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.
3. La col·laboració entre les administracions i les entitats que tenen projectes de voluntariat en l’execució de
diferents activitats o projectes es regula preferentment
sota la forma d’un conveni de col·laboració on es prevegin les tasques i les responsabilitats de cadascú d’acord
amb la seva naturalesa i atribucions, sens perjudici de
l’aplicació, quan sigui procedent, de la legislació sobre
contractes de les administracions públiques.
4. Dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, les entitats amb un nombre de voluntaris reduït podran derivar facultativament, en les seves relacions amb l’Administració, els seus projectes de voluntariat a través de
les Federacions d’entitats.
S’establirà per reglament el nombre mínim de voluntaris amb que compti una entitat per poder-se acollir a
allò establert al paràgraf anterior.
5. En cap cas l’activitat voluntària substituirà prestacions de treballs o serveis professionals remunerats.»

Apartat 2
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 109)
Apartat 3
No hi ha cap esmena presentada. (Veure l’esmena 109)
Addició de nous apartats

112

«Article 13. Principis rectors
[...]
13.4 Els ajuts econòmics que les administracions assignin a les entitats per al desenvolupament de les seves activitats s’han de basar en el criteri de cost-benefici, en funció dels resultats del balanç social efectiu de
l’entitat. Per a dur a terme un control efectiu dels resultats, s’establiran mecanismes d’avaluació d’aquestes activitats.»
Addició de nous articles

113

«13.1 Les relacions entre les administracions públiques i les entitats de voluntariat s’inspiraran en els
principis de col·laboració, complementarietat i participació per arribar a l’acord. El disseny de [...].»
Esmena 111
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (26)

Addició a l’apartat 1 de l’article 13
«13.1 Les relacions entre les administracions públiques i les entitats s’inspiraran en els principis de col·
laboració, complementarietat i participació per arribar
a l’acord. El disseny de les línies estratègiques, els objectius i les mesures envers l’associacionisme i el voluntariat es fa partint dels principis abans esmentats.
En qualsevol cas, l’actuació administrativa ha de salvaguardar l’autonomia de l’organització i la iniciativa
del voluntariat i ha de partir del principi de confiança mútua, evitant l’excés i la reiteració de burocràcia i
promovent l’estabilitat de les entitats.»
3.01.01.

Esmena 113
D’addició
GP Socialista (27)

Article 13, apartat bis
Esmena 110
D’addició i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (22)

Article 13, apartat 1

111

Esmena 112
D’addició
GP de Ciutadans (11)

D’un nou apartat a l’article 13

Apartat 1

110

Núm. 638

«Article 13 bis. Funcions
Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves
respectives competències, desenvoluparan les següents
funcions:
a) Fer complir les disposicions que estableix aquesta
llei.
b) Sensibilitzar sobre els valors de solidaritat, civisme
i l’interès social de les actuacions voluntàries organitzades.
c) Establir mesures de recolzament financer, material
i tècnic a les entitats amb projectes de voluntariat, facilitant recursos públics a través de concerts, convocatòries d’ajuts i subvencions entre d’altres a les entitats
inscrites al cens d’entitats amb projectes de voluntariat.
d) Col·laborar en la millora de la informació i formació de les persones voluntàries.
e) Crear els mecanismes que assegurin la coordinació
de les diferents iniciatives públiques.
f) Promoure el pluralisme i la diversitat del teixit associatiu existent.
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g) Realitzar el seguiment i l’avaluació dels diferents
programes i projectes de voluntariat, valorar els seus
resultats i garantir l’adequada administració dels recursos públics i vetllar pel compliment dels requisits
establerts per aquesta llei i la resta de disposicions legals d’aplicació.
h) Impulsar les activitats d’estudi i recerca que permetin més coneixement en matèria de voluntariat.
i) Totes aquelles en les que sigui competent.»

Text presentat

Article 14. La relació de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya amb les entitats
1 El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través
del departament que tingui assignades les competències en matèria de voluntariat, implementa les polítiques
públiques necessàries per a la promoció, el reconeixement i la protecció del voluntariat, i garanteix en tot
moment una relació òptima amb les entitats, d’acord
amb els principis que preveu l’article anterior, i una
coordinació efectiva entre tots els departaments de la
Generalitat.
2 Per complir amb la finalitat que estableix l’apartat anterior, el Govern es dota de quatre elements que han de
vertebrar i garantir el model de relació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb les entitats:
a) L’existència d’un òrgan consultiu i d’assessorament
en matèria d’associacionisme i voluntariat que garanteixi l’estabilitat de les relacions entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i les entitats.
b) L’elaboració conjunta i acordada amb el sector, del
disseny de les línies estratègiques, dels objectius i de
les mesures necessàries per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social i el seu procés
de creixement i consolidació
c) El manteniment i l’actualització del Cens d’entitats
del voluntariat de Catalunya a l’efecte de disposar d’un
registre públic actualitzat.
d) L’establiment d’un programa estable de suport permanent a la formació del voluntariat duta a terme per
entitats.

Núm. 638

Esmenes presentades

114

Esmena 114
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (16)

A l’article 14
«Article 14. La relació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb les entitats
14.1 L’Administració de la Generalitat de Catalunya
ostenta les competències i la governança en el disseny
de les línies estratègiques de les polítiques de voluntariat a Catalunya, impulsant, promocionant i defensant de manera preeminent aquestes polítiques públiques. D’aquesta manera, el Govern de la Generalitat
de Catalunya, a través del departament que tingui assignades les competències en matèria de voluntariat,
implementa les polítiques públiques necessàries per a
la promoció, el reconeixement i la protecció del voluntariat, i garanteix en tot moment una relació òptima
amb les entitats, d’acord amb els principis que preveu
l’article anterior, i una coordinació efectiva entre tots
els departaments de la Generalitat que també podran,
d’acord amb la present llei i des de la seva especifici
tat sectorial o temàtica, finançar projectes de volun
tariat dels àmbits d’actuació –especificats en l’arti
cle 5 d’aquesta mateixa llei– que s’hi relacionin, així
com co-finançar o ampliar prestacions de serveis que
ja s’ofereixen des del Departament titular de les políti
ques de voluntariat.

14.2 Per complir amb la finalitat que estableix l’apartat
anterior, l’esmentat departament –i conseqüentment el
Govern– es dota de cinc elements que han de vertebrar
i garantir el model de relació de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya amb les entitats:
a) El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de
Catalunya, òrgan consultiu i d’assessorament en matèria d’associacionisme i voluntariat que garanteixi l’estabilitat de les relacions entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats.
b) El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat
de Catalunya: estratègia nacional, elaborada de manera conjunta i acordada amb el sector que indica les
línies estratègiques, els objectius i les mesures necessàries per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social i el seu procés de creixement
i consolidació
c) El Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya a
l’efecte de disposar d’un registre públic actualitzat de
les entitats sense ànim de lucre amb projectes de vo
luntariat.

d) El Pla de Formació del Voluntariat i l’Associacionisme de Catalunya com a programa estable de suport
permanent a la formació de les persones voluntàries i
a la de les persones responsables de la dinàmica asso3.01.01.
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ciativa, impartida per entitats sense ànim de lucre. Les
formacions del Pla seran reconegudes i posades en valor per l’Administració de la Generalitat de Catalunya
a través de les unitats directives competents en matèria
de funció pública, sens perjudici que des del Govern
també s’impulsi i es fomenti el reconeixement d’aquestes formacions per part del sector privat.
e) L’Informe del Voluntariat a Catalunya: que realitzat
de manera periòdica ha de ser l’estudi referent que re
culli i mostri l’estat i la situació del voluntariat a nivell
de país i de les entitats que l’acullen.»

115

Esmena 115
De modificació
GP Socialista (28)

Núm. 638

f) Informar, anualment, del desenvolupament del Pla
Català d’Acció Voluntària, i elaborar, amb aquest
efecte, amb caràcter anual, una memòria de gestió i
execució de l’esmentat Pla.
g) Establir els criteris per a concessió d’ajuts, subvencions i signatura de convenis de col·laboració destinats
al foment i promoció de l’acció voluntària, així com
garantir la seva distribució equitativa mitjançant les
corresponents convocatòries públiques.
h) Proporcionar la formació, informació i intercanvi
d’experiències, perquè les entitats d’acció voluntària
puguin desenvolupar la seva activitat amb eficiència i
eficàcia.»
Lletra a

Article 14, nova redacció
«Article 14. Principis d’actuació de la relació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb les entitats
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya implementa les polítiques públiques necessàries per a la promoció, el reconeixement i la protecció del voluntariat
en els seus diferents àmbits d’interès general, i garanteix en tot moment la relació amb les entitats, d’acord
amb els principis que preveu l’article 13.
2. El departament que tingui assignades les competències en matèria de voluntariat vetllarà per la coordinació de les actuacions que, a partir de les seves competències, desenvolupin els altres departaments en la
matèria.»
Apartat 1
No hi ha cap esmena presentada. (Veure les esmenes 114
i 115)

117

Esmena 117
D’addició i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (23)

Article 14, apartat 2, lletra a
«a) L’existència d’un òrgan consultiu i d’assessorament
en matèria d’associacionisme i de voluntariat que garanteixi l’estabilitat de les relacions entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats.»

118

Esmena 118
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (28)

Modificació de la lletra a de l’apartat 2 de l’article 14
«a) L’existència d’un òrgan consultiu i d’assessorament
en matèria d’associacionisme i voluntariat, representatiu de la diversitat del moviment, amb llibertat d’actuació i que esdevingui una de les vies principals de
comunicació i col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i les entitats.»

Apartat 2

116

Esmena 116
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (20)

A l’article 14, apartat 2, es suprimeix la lletra d i s’addicionen noves lletres, que queden redactades de la
manera següent:
«d) L’establiment d’un programa estable de suport permanent a la formació del voluntariat duta a terme per
entitats.
d) Efectuar estudis, investigacions, així com elaborar
estadístiques en matèria d’acció voluntària.

Lletra b

119

Esmena 119
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (24)

Article 14, apartat 2, lletra b
«b) L’elaboració conjunta i acordada amb el sector, del
disseny de les línies estratègiques, dels objectius i de
les mesures necessàries per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social i el seu procés
de creixement i consolidació.»

e) Incloure a la llei de pressupostos les partides destinades a programes de foment i desenvolupament de
l’acció voluntària.

3.01.01.
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Lletra c

120

Addició de nous articles

124

Esmena 120
Modificació
GP de Ciutadans (12)

A l’article 14
Article 14. La relació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb les entitats
c) El manteniment i l’actualització del registre d’entitats del voluntariat de Catalunya a l’efecte de disposar
d’un registre públic actualitzat.
[...]

S’addiciona un nou article 14 bis que queda redactat de
la manera següent:

Esmena 121
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (29)

On els departaments de la Generalitat i la resta d’administració pública que operen a Catalunya, s’hauran
de coordinar per tal de garantir l’actualització de dades del registre i el traspàs d’informació entre departament i administracions públiques.»

125

Modificació de la lletra c de l’apartat 2 de l’article 14
«c) El manteniment i l’actualització, juntament a la
resta d’administracions que operen al nostre país, del
registre únic d’entitats de Catalunya, a l’afecte de disposar d’un registre públic actualitzat.»
Lletra d
No hi ha cap esmena presentada. (Veure les esmenes
114, 115 i 116)
Addició de noves lletres

122

Esmena 122
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (30)

Addició d’una nova lletra e a l’apartat 2 de l’article 14
«e) L’avaluació periòdica de les polítiques, els programes i les mesures concretes de suport a l’associacionisme i el voluntariat, fent incís especial en el retorn
social de les iniciatives impulsades.»
Títol de l’article

123

Esmena 124
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (21)

«14 bis. Creació d’un registre únic d’Entitats de Catalunya

[...]

121

Núm. 638

Esmena 123
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (27)

«Article 14 bis. Instruments de governança de les polítiques de voluntariat
Per complir amb la finalitat que estableix l’apartat anterior, el Govern es dota de quatre elements que han de
vertebrar i garantir la governança de les polítiques de
voluntariat a Catalunya:
a) El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat com
a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat.
b) L’elaboració conjunta i acordada amb el sector, del
disseny de les línies estratègiques, dels objectius i de
les mesures necessàries per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social i el seu procés
de creixement i consolidació a través del Pla d’associacionisme i voluntariat. El Pla serà aprovat pel Govern de la Generalitat a proposta de Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat.
c) El manteniment i l’actualització del Cens d’entitats
del voluntariat de Catalunya a l’efecte de disposar
d’un registre públic actualitzat.
d) L’establiment d’un programa estable de suport permanent a la formació del voluntariat duta a terme per
entitats.»

126

Modificació del títol de l’article 14
«Article 14. La Generalitat de Catalunya i l’impuls de
l’associacionisme i el voluntariat.»

Esmena 125
D’addició
GP Socialista (29)

Esmena 126
D’addició
GP Socialista (30)

«Article 14 ter. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat
1. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat es
constitueix com a òrgan consultiu i d’assessorament
del Govern en matèries associatives i de voluntariat i,
concretament, de l’elaboració, seguiment i avaluació
del Pla Nacional de l’Associacionisme i Voluntariat,

3.01.01.
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per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i
consolidació.
2. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de
Catalunya s’adscriu al departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat i el conformen, com a mínim persones designades per les associacions que estructuren i vertebren el sector associatiu
i de voluntariat garantint representativitat de territori,
dimensió i àmbits d’actuació diferents, les organitzacions sindicals i patronals que tenen consideració de
més representatives i persones en representació del
món local.
3. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de
Catalunya té, com a mínim, les funcions d’elaborar i
proposar informes, estudis i dictàmens respecte les polítiques, actuacions, programes i projectes del Govern
de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacionisme i el Voluntariat, proposar projectes d’especial
interès per al teixit associatiu i de voluntariat, elaborar
el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat i
fer-ne el seguiment i l’avaluació, desenvolupar processos de participació oberts a tota la societat civil quan
el seu objecte tingui relació amb l’associacionisme i el
voluntariat i participar en els processos de participació promoguts per altres òrgans de la Generalitat de
Catalunya, de manera coordinada amb el departament que impulsa la participació i prestar suport a les
associacions per tal que millorin la seva gestió interna
i coordinar la seva actuació amb les administracions.»

127

Esmena 127
D’addició
GP Socialista (31)

a) la possibilitat de rebre de l’Administració de la Generalitat subvencions vinculades a la promoció i suport del voluntariat.
b) la capacitat d’interlocució, en l’àmbit sectorial que
els correspongui
c) totes aquelles altres capacitats que es determinin en
la norma que desenvolupi el cens d’entitats de voluntariat de Catalunya.»

128

Esmena 128
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (31)

Addició d’un nou article 14 bis
«Article 14 bis 1. Els instruments de participació
Article 14 bis 1.1. El Consell de l’Associacionisme i el
Voluntariat
El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya és el principal òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat; i, concretament, en tot allò que fa referència a
l’elaboració, seguiment i avaluació dels plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures de les matèries esmentades, per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el
voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el
seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació.
Article 14 bis 1.2. El Consell de l’Associacionisme i el
Voluntariat de Catalunya s’adscriu al departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat.
Article 14 bis 1.3. Composició
14 bis 1.3.1. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya funciona en Ple.

«Article 14 quater. Cens d’entitats de voluntariat de
Catalunya
1. El cens d’entitats de voluntariat de Catalunya està
adscrit al departament corresponent en matèria de voluntariat i la seva organització, funcionament, abast
i contingut serà objecte de posterior desenvolupament
reglamentari.
2. L’òrgan competent en matèria de voluntariat s’ha de
coordinar amb els òrgans de l’Administració de la Generalitat i els òrgans d’altres Administracions Públiques
encarregats de gestionar els diferents registres d’entitats
susceptibles de poder-se censar en el Cens d’entitats del
voluntariat de Catalunya, per a garantir l’actualització
de les dades de l’esmentat cens.
3. Les entitats que tenen projectes de voluntariat es
poden inscriure directament a través del departament
competent en matèria de voluntariat.
4. A les entitats inscrites al cens d’entitats de voluntariat de Catalunya se’ls reconeix:

3.01.01.

Núm. 638

14 bis 1.3.2. El Ple està integrat per les següents persones membres:
a) La presidència.
b) La vicepresidència primera.
c) La vicepresidència segona.
d) Les vocalies.
e) La secretaria.
14 bis 1.3.4. La presidència és exercida per la persona
titular del departament competent en matèria de suport a les entitats i al voluntariat.
14 bis 1.3.5. La vicepresidència primera és exercida
per la persona titular de l’òrgan actiu competent en
matèria d’associacionisme i voluntariat amb rang mínim de director o directora general, i exerceix la presidència del Consell en absència de la persona titular de
la presidència.
La vicepresidència segona la designen les nou vocalies
del Consell en representació de les entitats que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat
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i cessa quan es produeix la renovació de les vocalies.
Les entitats han de comunicar a la secretaria del Consell la designació de la vicepresidència segona.
14 bis 1.3.6. Les vocalies són nomenades per la presidència del Consell i ocupades per:
a) Una persona en representació del departament competent en matèria de suport a les entitats i al voluntariat, amb rang mínim de director o directora general i
designada pel Govern.
b) Catorze persones designades per la presidència del
Consell a proposta de les organitzacions que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat de
Catalunya a nivell sectorial i en representació dels següents àmbits: quatre representants de l’àmbit social,
tres del comunitari, tres del cultural, dos de l’esportiu, un de l’ambiental i un del internacional. El procés
elecció es farà a través d’un procediment transparent i
garantint la participació des de la base.
c) Quatre persones en representació d’entitats que destaquin pel seu treball significatiu i la seva incidència i
experiència en la vertebració territorial del sector, designades pel plenari del Consell de l’Associacionisme
i el Voluntariat.
d) Dues persones designades en representació de les
dues organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya.
e) Dues persones designades en representació de les
dues organitzacions empresarials que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya en l’àmbit
dels serveis socials, una en representació de les entitats d’iniciativa social i una altra en representació de
les entitats d’iniciativa mercantil que desenvolupen accions de voluntariat des de l’empresa.
f) Una persona en representació del Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya, designada per aquest organisme.
g) Dues persones en representació del món local, designades per les entitats municipalistes més representatives
de Catalunya.
14 bis 1.3.7. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat ha garantir la representació paritària i l’equilibri territorial i ha de preveure mecanismes de participació de les entitats més petites o les que no es troben
adscrites en cap federació.
14 bis 1.3.8. La Secretaria, amb veu i vot, s’exerceix per
una persona designada per la presidència del Consell
d’entre el personal al servei del departament competent
en matèria de suport a les entitats i al voluntariat.
Article 14 bis 1.4. Funcions
14 bis 1.4.1. El Ple del Consell de l’Associacionisme i el
Voluntariat de Catalunya és l’òrgan rector del Consell
i té les següents funcions:
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a) Elaborar i proposar informes, estudis i dictàmens
respecte les polítiques, actuacions, programes i projectes del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacionisme i el Voluntariat.
b) Proposar projectes d’especial interès per al teixit associatiu i de voluntariat.
c) Participar en el procés d’elaboració del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
d) Designar el membre que ha d’ocupar la Vicepresidència primera, a proposta de les nou persones en representació de les associacions que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat de l’article
2.5.b) d’aquest Decret.
e) Desenvolupar processos de participació oberts a tota
la societat civil quan el seu objecte tingui relació amb
l’associacionisme i el voluntariat i participar en els processos de participació promoguts per altres òrgans de la
Generalitat de Catalunya, de manera coordinada amb
el departament que impulsa la participació.
f) Prestar suport a les associacions per tal que millorin
la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb
les administracions.
g) Participar en el procés de control de les pràctiques
abusives que es produeixin, tan d’aquelles que signifiquin una intromissió en el mercat laboral com de les
que es derivin de la disposició transitòria segona.
Article 14 bis 1.5. Durada del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya
El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya té una durada indefinida, i es renova totalment
cada tres anys.
Article 14 bis 1.6. Funcionament
14 bis 1.6. 1. El Ple del Consell de l’Associacionisme i
el Voluntariat de Catalunya ha de reunir-se en sessió
ordinària almenys tres vegades a l’any.
14 bis 1.6. 2. El Ple del Consell de l’Associacionisme
i el Voluntariat de Catalunya pot crear comissions
de treball respecte les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya en matèria associativa i de voluntariat o del Pla Nacional de l’Associacionisme i el
Voluntariat, amb la participació dels diferents sectors
associatius, del voluntariat, d’agents relacionats que
s’estimin necessaris i de persones expertes en l’associacionisme i el voluntariat.
14 bis 1.6.3. El Ple del Consell de l’Associacionisme i el
Voluntariat garantirà la publicitat dels acords que prengui i impulsarà mecanismes deliberatius i participatius
per arribar a les entitats que no hi siguin representades.
Article 14 bis 1.7. Mitjans materials
a) El Govern posarà a l’abast del Consell de l’Associa
cionisme i el Voluntariat els instruments materials i
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humans que siguin necessaris per tal que aquest pugui
dur a terme la seva tasca. I, en aquest sentit, habilitarà un espai físic i virtual específics, per tal que aquest
pugui donar publicitat dels acords o els processos en
què participi.
b) Les persones membres del Ple del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, que no
siguin personal al servei de les Administracions Públiques, poden percebre les indemnitzacions i drets
d’assistència previstos per la normativa vigent.»

129

Esmena 129
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (32)
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d).Les actuacions formatives i d’investigació destinades
a millorar la qualitat de l’acció voluntària, ja sigui de
forma directa o a través de les entitats.
Article 14 ter 4. Els instruments de planificació sectorial i local
El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat
podrà complementar-se amb plans sectorials que impulsin els diferents departaments de la Generalitat en
l’àmbit de les seves competències i, igualment, amb els
plans d’àmbit municipal comarcal que impulsin els ens
locals.»

130

Addició d’un nou article 14 ter

Esmena 130
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (33)

«Article 14 ter Els instruments de planificació

Addició d’un nou article 14 quart

Article 14 ter 1. El Pla Nacional de l’Associacionisme
i el Voluntariat

«Article 14 quater. Registre únic d’entitats de Catalunya

La Generalitat duu a terme la planificació general de
les activitats de l’acció voluntària a través del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, el qual determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius
i les mesures envers l’associacionisme i el voluntariat.
Article 14 ter 2. El procés d’elaboració i l’avaluació del
PNAV
El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat
s’aprova amb una periodicitat màxima de quatre anys
i, s’avalua, com a màxim, en l’any següent al finiment
del seu període de vigència. És elaborat pel Govern de
la Generalitat a través d’un procés participació transparent i amb la participació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat. El procés consta, com a document annex, en el PNAV.
Article 14 ter 3. Contingut del PNAV
El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat
inclou, com a mínim, les següents mesures, cadascuna
d’elles amb pressupost assignat, amb terminis de compliment i paràmetres avaluables:
a). Les mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les diferents administracions i les
iniciatives privades.
b). Les mesures de suport, a través dels recursos econòmics, materials i tècnics que es considerin adients,
per tal d’enfortir el teixit associatiu i fomentar el voluntariat, sempre preservant la seva independència
respecte els poders públics.
c). Les accions de sensibilització, orientades a conscienciar al conjunt de la societat sobre els beneficis de
l’acció voluntària com un instrument de participació
social i una forma d’expressió de la solidaritat entre
els ciutadans i les ciutadanes.

3.01.01.

14 quater 1. Es crea un registre únic d’entitats, compartit per tots els Departaments de la Generalitat i la
resta d’administracions que operen a Catalunya.
14 quater 2. El funcionament del registre únic d’entitats de Catalunya i les formes d’accés, d’inscripció i de
cancel·lació es regularan per reglament.
14 quater 3. Les entitats que comptin amb voluntariat
per executar projectes o programes propis de l’entitat
s’han d’inscriure en el registre únic d’entitats de Catalunya, d’acord amb el procediment que es determini reglamentàriament i han d’informar puntualment de les
novetats en aquest i en d’altres àmbits de treball.
14 quater 4. L’òrgan competent en matèria de voluntariat s’ha de coordinar amb els òrgans de l’Administració de la Generalitat, amb les altres administracions
que operen a Catalunya i amb les federacions d’entitats, amb l’objectiu de garantir l’actualització de les
dades de l’esmentat registre i avançar cap a la creació
d’una finestra única per a les entitats. Per tal d’assolir aquest objectiu, la Generalitat subscriurà convenis
amb les altres administracions i les federacions d’entitats, per tal de compartir dades i establir protocols
d’utilització de l’esmentat registre.
14 quater 5. A les entitats inscrites al registre únic d’entitats de Catalunya se’ls reconeix:
a) La possibilitat de rebre subvencions vinculades a
l’àmbit de la seva activitat i, igualment, a la promoció
i suport del voluntariat i a poder-les obtenir i justificar
a través d’un procediment únic i coordinat per part de
totes les administracions que hi participin.
b) La capacitat d’interlocució amb l’administració, en
l’àmbit sectorial que els correspongui i la necessitat de
ser informats en qualsevol novetat legislativa o reglamentària que impulsi al Govern i pugui afectar-los.
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c) Totes aquelles altres capacitats que es determinin en
la norma que desenvolupi el registre únic d’entitats de
Catalunya.
14 quater 6. A partir del registre únic, el Govern crearà
un catàleg virtual d’entitats, amb possibilitat de cerca territorial i sectorial, en el que s’inclouran totes les
entitats del nostre país, amb totes aquelles dades que
siguin necessàries per a fomentar el coneixement i la
implicació per part de la ciutadania, especialment dels
projectes que duen a terme. I, igualment, especificarà
aquelles que comptin amb programes de voluntariat o
ofereixin la possibilitat de participar-hi com a persona
voluntària.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana una esmena transaccional entre les esmenes 109, 111, 114, 115, 118 i 129, i el text
del Projecte, consistent a donar al Capítol III el redactat següent:
«Capítol III. Relacions entre les entitats i l’administració de la Generalitat
Article 13. Principis rectors
1. Les relacions entre les administracions públiques
i les entitats que tenen projectes de voluntariat s’han
d’inspirar en els principis de col·laboració, complementarietat i participació i han de tenir com a objectiu
la cohesió social i la vertebració territorial. En tots els
casos, l’actuació administrativa ha de salvaguardar
l’autonomia de l’organització i la iniciativa del voluntariat i ha de partir del principi de confiança mútua,
evitar l’excés i la reiteració de burocràcia i promoure
l’estabilitat de les entitats.
2. Les relacions entre les administracions públiques i
les entitats amb projectes de voluntariat no poden exonerar en cap cas els poders públics de llur responsabilitat pel que fa a la garantia del gaudi efectiu dels drets
socials dels ciutadans que reconeix l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
3. Les administracions públiques han de dur a terme
l’avaluació periòdica de les polítiques, els programes o
projectes i les mesures concretes de suport a l’associacionisme i el voluntariat, i han de fer un incís especial
en el retorn social de les iniciatives impulsades.
4. L’acció voluntària no substitueix en cap cas les prestacions de treballs o serveis professionals remunerats.
Les administracions públiques han de vetllar, per mitjà
dels mecanismes d’inspecció pertinents, perquè aquesta intromissió no es produeixi. [Text que prové de l’article 2.3.]
Article 14. La relació de l’Administració de la Generalitat amb les entitats
[Text suprimit]
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1. Correspon al Govern de la Generalitat d’aplicar les
polítiques públiques necessàries per a la promoció, el
reconeixement i la protecció del voluntariat en els seus
diversos àmbits d’interès general, i garantir en tot moment la relació amb les entitats, d’acord amb els principis que estableix l’article 13.
2. Correspon al departament competent en matèria de
voluntariat vetllar per la coordinació de les actuacions
que, a partir de llurs competències, duguin a terme els
altres departaments en aquesta matèria.
2 bis. El Govern de la Generalitat pot delegar en les
administracions locals la promoció, el reconeixement i
la protecció del voluntariat en els diversos àmbits d’interès general mitjançant convenis, contractes o altres
formes de col·laboració establertes per la legislació vigent.
3. El Govern, per a complir les finalitats que estableixen els apartats 1 i 1 bis, [supressió] s’ha de dotar de
cinc elements que han de vertebrar i garantir el model
de relació de l’Administració de la Generalitat amb les
entitats:
a) El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de
Catalunya, com l’òrgan consultiu i d’assessorament en
matèria d’associacionisme i voluntariat i representatiu
de la diversitat del moviment, que té llibertat d’actuació i esdevé una de les vies principals de comunicació
i col·laboració que garanteix l’estabilitat de les relacions entre l’Administració de la Generalitat i les entitats.
b) El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, com l’estratègia nacional elaborada
d’una manera conjunta i acordada amb el sector que
indica les línies estratègiques, els objectius i les mesures necessàries per a aconseguir que el voluntariat i
el món associatiu afrontin positivament llur futur, llur
capacitat d’incidència social i llur procés de creixement i consolidació.
c) El Cens general d’entitats de Catalunya, a fi de disposar d’un registre públic actualitzat de les entitats
sense ànim de lucre amb projectes de voluntariat.
d) El Pla de formació del voluntariat i l’associacionisme de Catalunya, com el programa estable de suport
permanent a la formació dels voluntaris i a la dels responsables de la dinàmica associativa, impartida per
entitats sense ànim de lucre. [Text suprimit]
e) L’Informe del voluntariat a Catalunya que, elaborat
d’una manera periòdica, ha d’ésser l’estudi de referència que ha de recollir i mostrar l’estat i la situació del
voluntariat i de les entitats que l’acullen.
Article 14 bis. El Pla nacional de l’associacionisme i
el voluntariat
El Govern de la Generalitat duu a terme la planificació
general de les activitats de l’acció voluntària per mitjà
del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat,
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el qual determina els eixos, les línies estratègiques, els
objectius i les mesures pel que fa a l’associacionisme i
el voluntariat.
Article 14 ter. Procés d’elaboració i avaluació del Pla
El Govern de la Generalitat ha d’elaborar el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat amb una
periodicitat màxima de quatre anys, el qual s’ha d’avaluar, com a màxim, l’any següent al del finiment de
la seva vigència. Aquest pla s’ha d’elaborar per mitjà d’un procés de participació transparent, que ha de
constar com a document annex al Pla, i amb la participació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat.
Article 14 quater. Contingut del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat
El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat
ha d’incloure, com a mínim, les mesures següents, amb
el pressupost assignat, els terminis de compliment i els
paràmetres avaluables:
a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències
que impulsin les administracions i les iniciatives privades.
b) Mesures de suport, per mitjà dels recursos econòmics, materials i tècnics que es considerin adequats,
per tal d’enfortir el teixit associatiu i fomentar el voluntariat, sempre preservant-ne la independència respecte als poders públics.
c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar
la societat sobre els beneficis de l’acció voluntària com
un instrument de participació social i una forma d’expressió de la solidaritat entre els ciutadans.
d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar la qualitat de l’acció voluntària, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.
Article 14 quinquies. Els instruments de planificació
sectorial i local
El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat
es pot complementar amb plans sectorials que impulsin els departaments de la Generalitat en l’àmbit de les
competències respectives, i també amb els plans d’àmbit municipal o comarcal que impulsin els ens locals.

Núm. 638

4. L’òrgan competent en matèria d’associacionisme i
voluntariat s’ha de coordinar amb els òrgans de l’Administració de la Generalitat, i establir mesures de col·
laboració i cooperació amb les altres administracions
que operen a Catalunya i amb les federacions d’entitats, a fi de garantir l’actualització de les dades del
Cens general d’entitats de Catalunya i avançar cap a
la creació d’una finestra única per a les entitats.
4 bis. El Govern de la Generalitat, per a assolir l’objectiu a què fa referència l’apartat 4, ha de subscriure
convenis amb les altres administracions i les federacions d’entitats, per a compartir dades i establir protocols d’utilització del dit cens.
5. Es reconeixen a les entitats inscrites en el Cens general d’entitats de Catalunya: a) La possibilitat de rebre subvencions vinculades a l’àmbit de llur activitat i,
igualment, a la promoció i el suport del voluntariat, i
de poder-les obtenir i justificar per mitjà d’un procediment únic i coordinat per totes les administracions que
hi participin.
b) La capacitat d’interlocució amb l’Administració, en
l’àmbit sectorial que els correspongui, i la necessitat
d’ésser informades de qualsevol novetat legislativa o
reglamentària que impulsi el Govern i les pugui afectar.
c) Qualsevol altra capacitat que es determini en la norma que desplegui el Cens general d’entitats de Catalunya.
6. El Govern, a partir del Cens general d’entitats de
Catalunya, ha de crear un catàleg virtual d’entitats,
que permeti fer cerques territorials i sectorials, en el
qual s’han d’incloure totes les entitats de Catalunya,
amb totes les dades que siguin necessàries per a fomentar el coneixement i la implicació dels ciutadans,
especialment les dels projectes que duen a terme.
Aquest catàleg ha d’especificar, igualment, les entitats
que tenen programes o projectes de voluntariat o que
ofereixen la possibilitat de participar-hi com a voluntaris.»
La Ponència no fa cap recomanació respecte a les esmenes 108, 110, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128 i 130.

Article 14 sexies. Cens general d’entitats de Catalunya
1. Es crea el Cens general d’entitats de Catalunya, adscrit al departament competent en matèria d’associacionisme i voluntariat, al servei de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’administracions de Catalunya.
2. S’han de regular per reglament el funcionament del
Cens general d’entitats de Catalunya i les formes d’accés, d’inscripció i de cancel·lació.
3. Les entitats que tenen projectes i programes de voluntariat s’han d’inscriure en el Cens general d’entitats
de Catalunya, d’acord amb el procediment que es determini per reglament.
3.01.01.
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alitzada per les entitats i les persones voluntàries que
les integren.

Text presentat

Títol IV. Del foment del voluntariat

h) Facilitar espais de trobada, debat i d’intercanvi de
coneixement de les entitats de voluntariat en funció de
la seva implantació territorial o per raó del seu àmbit
d’actuació o de les seves activitats.

Esmenes presentades

131
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Esmena 131
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (34)

Addició al títol IV
«Títol IV. Del suport i el foment del voluntariat»

Text presentat

Article 15. Mesures generals de foment
1 Amb la finalitat de fomentar i facilitar l’acció del voluntariat, el conjunt de les administracions públiques
catalanes promouran, en l’àmbit de les seves competències i d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, entre altres, les actuacions següents:
a) Potenciar mesures per a la incorporació de la ciutadania en projectes o programes de voluntariat dins
de les entitats que l’impulsin, fomentant la participació
ciutadana no condicionada pels rols de gènere i organitzar campanyes d’informació i sensibilització sobre
el voluntariat i la difusió dels seus valors, així com implementar mesures per al reconeixement públic de la
tasca de les persones voluntàries i de les entitats que
les acullen.
b) Promocionar el treball en xarxa, l’acord i la coordinació de les accions de les entitats, l’Administració,
el teixit empresarial i els agents socials que es desenvolupen en un mateix territori i portar a terme les accions necessàries per posar en comú els recursos i els
mitjans.
c) Convocar regularment programes de suport a les activitats i els projectes de les entitats per impulsar les
actuacions dutes a terme per les entitats inscrites al
Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya.
d) Promoure i donar suport a les activitats formatives
de voluntariat desenvolupades i programades per les
entitats.
e) Impulsar accions d’investigació, estudis i publicacions sobre el voluntariat, d’acord amb les prioritats
o les necessitats que exposin les entitats i les persones
voluntàries.

i) Promoure la connexió i el treball en xarxa de les
entitats catalanes amb altres entitats de fora de Catalunya.
j) Promocionar actuacions innovadores en el món del
voluntariat i impulsar les noves formes de voluntariat.
2 Les administracions públiques catalanes vetllaran
per desenvolupar les accions de foment del voluntariat de manera coordinada. En aquest sentit, les administracions locals de Catalunya difondran i posaran a
l’abast de les entitats i la ciutadania els recursos que
la Generalitat de Catalunya ha de posar a disposició
de les entitats amb l’objectiu de coordinar les diferents
polítiques públiques que es desenvolupin al territori
respectant el principi d’autonomia local.

Esmenes presentades

132

Esmena 132
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (22)

De tot l’article, que queda redactat de la manera següent:
«Article 15. Mesures generals de foment
1. Les administracions públiques de Catalunya facilitaran la participació de les entitats d’acció voluntària i
les vies previstes amb aquest efecte, en la planificació,
la gestió i el seguiment de l’acció voluntària inclosa
en aquesta Llei. Així com en relació amb les activitats
d’avaluació, assessorament i coordinació.
2. Les administracions públiques adoptaran les mesures adients per a la incorporació de les noves tecnologies de la informació, de la comunicació i del coneixement a les organitzacions del voluntariat, impulsant
espais operatius de coordinació, treball en xarxa i de
trobada, on les administracions, les entitats d’acció
voluntària, les persones voluntàries i els mateixos beneficiaris d’aquestes accions intercanviïn les seves experiències, reflexions i coneixements.»

f) Promoure l’accés als serveis d’informació, documentació, assessorament i suport tècnic a les entitats.
g) Impulsar la presència de les accions voluntàries en
els mitjans de comunicació i la difusió de la tasca re-

3.01.01.
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Apartat 1

133

Núm. 638

Lletra c

Esmena 133
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (36)

136

Esmena 136
De supressió
GP de Convergència i Unió (17)

Supressió a l’apartat 1 de l’article 15

A l’apartat c) de l’article 15.1

«15.1 Amb la finalitat de fomentar i facilitar l’acció del
voluntariat, el conjunt de les administracions públiques catalanes promouran, en l’àmbit de les seves competències i d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, entre altres, les actuacions següents:

«c) Convocar regularment programes de suport a les
activitats i els projectes de les entitats per impulsar
les actuacions dutes a terme per les entitats inscrites al
Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya.»

[...]»

134

Esmena 134
D’addició
GP de Convergència i Unió (18)

137

A l’article 15
«Article 15. Mesures generals de foment

A l’apartat 1 de l’article 15

[...]

«Article 15. Mesures generals de foment
15.1 Amb la finalitat de fomentar i facilitar l’acció
del voluntariat, el conjunt de les administracions públiques catalanes promouran, en l’àmbit de les seves
competències (àmbit temàtic i/o territorial) i d’acord
amb les seves disponibilitats pressupostàries, entre altres, les actuacions següents:»

c) Convocar regularment programes de suport a les activitats i els projectes de les entitats per impulsar les
actuacions dutes a terme per les entitats inscrites al registre d’entitats del voluntariat de Catalunya.
[...]»

138

Lletra a
No hi ha cap esmena presentada.

Esmena 135
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (37)

Supressió i addició a la lletra b de l’article 15.1
«b) Promocionar el treball en xarxa, l’acord i la coordinació de les accions de les entitats, l’Administració,
el teixit empresarial i els agents socials que es desenvolupen en un mateix territori i portar a terme les accions necessàries per posar en comú els recursos i els
mitjans. En aquest sentit, la Generalitat impulsarà la
Xarxa Catalana del Voluntariat com a espai obert de
relació i interacció entre el món associatiu i la ciutadania i promourà acords per tal d’unificar i simplificar
els tràmits per accedir als ajuts o les subvencions o els
recursos que s’ofereixin.»

3.01.01.

Esmena 138
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (38)

Modificació i addició a la lletra c de l’article 15.1

Lletra b

135

Esmena 137
De modificació
GP de Ciutadans (13)

«c) Convocar regularment programes de suport i aju
des, coordinats i unificats amb la resta d’administracions, per al foment dels programes i projectes del voluntariat, de conformitat amb les prioritats establertes en
el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.
I, al mateix temps, impulsar les bonificacions, incentius i reduccions de preu en l’ús dels serveis, infraestructures i recursos dependents de les administracions
públiques, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de les activitats de voluntariat.»
Lletra d

139

Esmena 139
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (39)

Addició a la lletra d de l’apartat 1 de l’article 15
«d) Promoure i donar suport a les activitats formatives
del voluntariat desenvolupades i programades per les
entitats; i, al mateix temps, crear i difondre, de comú
acord amb aquestes, recursos i instruments de formació, com ara la creació d’un espai virtual de formació, la implementació d’una línia bàsica i especialitzada o l’elaboració de materials didàctics. Potenciar
en Pla de Formació del Voluntariat com a principal
instrument en aquesta matèria, fent-lo accessible a tot
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el territori i adaptant-lo a tots els nivells i àmbits d’actuació.»
Lletres e-f

«m) Controlar i denunciar, a través dels instruments al
seu abast, aquelles pràctiques que puguin representar
una ocupació de llocs de treball ordinari.»

Lletra g
Esmena 140
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (40)

Modificació de la lletra g de l’apartat 1 de l’article 15
«g) Impulsar la promoció i el reconeixement del voluntariat i les activitats que duu a terme, ja sigui a través de projectes als centres educatius o als casals de la
gent gran o afavorint la seva presència en els mitjans
de comunicació.»
Lletres h-i-j
No hi ha cap esmena presentada.
Addició de noves lletres

141

Esmena 141
D’addició
GP Socialista (32)

«k)) Reconèixer el valor financer del temps aportat per
les persones voluntàries a l’hora de justificar les subvencions rebudes per a la realització de projectes de
cooperació al desenvolupament.»
Esmena 142
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (41)

Addició d’una nova lletra k a l’apartat 1 de l’article 15
«k) Garantir, en els processos de selecció del personal
de l’administració pública, la valoració, com a mèrit,
de la participació en tasques de voluntariat, sempre i
quan s’hagi desenvolupat durant un període mínim de
dos anys i en activitats directament relacionades amb
la plaça a la qual es vol accedir.»

143

Apartat 2

145

Addició a l’apartat 2 de l’article 15
«15.2. Les administracions públiques catalanes vetllaran per desenvolupar les accions de foment i suport del
voluntariat de manera coordinada, establint els instruments per fer-ho possible, tant a nivell d’unificar les eines de gestió com les mesures de suport. En aquest sentit, les administracions locals de Catalunya difondran
i posaran a l’abast de les entitats i la ciutadania els recursos que la Generalitat de Catalunya ha de posar a
disposició de les entitats amb l’objectiu de coordinar
les diferents polítiques públiques que es desenvolupin
al territori respectant el principi d’autonomia local.»

Esmena 143
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (42)

146

«l) Instar les universitats catalanes a incorporar com
a crèdits universitaris la participació en tasques de voluntariat, sempre i quan s’hagi desenvolupat durant un
període mínim de dos anys i en activitats directament
relacionades amb la plaça a la qual es vol accedir.»

Esmena 146
D’addició
GP de Ciutadans (14)

D’un nou punt 3 a l’article 15
«15.3. El Govern de la Generalitat, en el marc de les seves competències, promourà mesures de suport fiscal a
les entitats que comptin amb voluntariat per garantir
la seva viabilitat i estabilitat, així com per a desenvolupar programes de voluntariat en àmbits assistencials
prioritaris.
Igualment, el Govern de la Generalitat dissenyarà i
posarà en marxa mesures de suport fiscal a les persones voluntàries que desenvolupin les seves accions en
àmbits assistencials prioritaris.»
Títol de l’article

147

Addició d’una nova lletra l a l’apartat 1 de l’article 15

3.01.01.

Esmena 145
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (44)

Addició de nous apartats

D’una lletra k, a l’apartat 1, de l’article 15

142

Esmena 144
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (43)

Addició d’una nova lletra m a l’apartat 1 de l’article 15

No hi ha cap esmena presentada.

140

144

Núm. 638

Esmena 147
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (35)

Addició al títol de l’article 15
«Article 15. Mesures generals de suport i foment.»
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Addició de nous articles

148

Esmena 148
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (23)

çant campanyes d’informació i sensibilització que duguin a l’opinió pública el contingut i el valor social de
les activitats promogudes per dites entitats.»

150

S’addiciona un nou article 15 bis que queda redactat de
la manera següent:
«Article 15 bis. Informació, formació i assessorament
1. Les administracions públiques posaran a disposició
de la societat, de les seves entitats i de les persones interessades, directament o mitjançant les entitats d’acció voluntària, la informació general i específica que
els permeti comprometre de forma lliure i responsable
la seva participació en una acció voluntària.
2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, informarà i assessorarà totes les entitats d’acció voluntària que sol·licitin orientació i suport tècnic, i totes
les persones que desitgin informar-se sobre les entitats, programes, projectes i activitats relacionades amb
l’acció voluntària que es duguin a terme en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma. La resta d’administracions públiques en l’àmbit de les seves competències i d’acord amb les seves possibilitats organitzatives
facilitaran l’assessorament i l’assistència tècnica a les
entitats d’acció voluntària per al correcte desenvolupament de les seves activitats.»

149

Esmena 149
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (24)

S’addiciona un nou article 15 ter que queda redactat de
la manera següent:
«Article 15 ter. Promoció i divulgació de l’acció voluntària
Amb la finalitat de fomentar i facilitar l’acció del voluntariat, el conjunt de les administracions públiques
catalanes promouran, en l’àmbit de les seves competències, entre altres, les actuacions següents:
1. Les administracions públiques afavoriran la utilització, per part de les entitats d’acció voluntària, dels
mitjans adequats per al desenvolupament de la seva
activitat.
2. Així mateix, les administracions públiques catalanes amb competències en matèria d’acció voluntària,
impulsaran i desenvoluparan, en el seu respectiu àmbit, les accions necessàries per difondre els valors de
la solidaritat i l’altruisme que inspiren l’acció voluntària. Les entitats d’acció voluntària podran igualment
desenvolupar campanyes de divulgació i promoció
d’aquests valors i activitats.

Núm. 638

Esmena 150
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (25)

S’addiciona un nou article 15 quart que queda redactat
de la manera següent:
«Article 15 quart. Ajuts, incentius i subvencions
1. Les administracions públiques, concediran ajuts i
subvencions per al foment dels programes i projectes
de voluntariat, d’acord amb els requeriments que estableix aquesta Llei.»
Addició de nous títols

151

Esmena 151
D’addició
GP Socialista (33)

D’un títol V
«Títol V. Del foment i suport a l’associacionisme
Article 16. Foment i suport a l’associacionisme
1. El suport a l’associacionisme i les relacions entre les
Administracions Públiques i les entitats ha de salvaguardar l’autonomia de l’organització i la iniciativa de
l’associacionisme.
2. Amb la finalitat de fomentar i donar suport a l’associacionisme el conjunt de les administracions públiques promouran, en l’àmbit de les seves competències
i d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries,
entre altres, les actuacions següents:
a) Potenciar mesures per a la incorporació de la ciutadania en projectes o programes d’associacionisme,
fomentant la participació ciutadana no condicionada
pels rols de gènere i organitzar campanyes d’informació i sensibilització sobre l’associacionisme i la difusió
dels seus valors, així com implementar mesures per al
reconeixement públic de la funció social d’interès general de les entitats que les acullen.
b) Promocionar el treball en xarxa, l’acord i la coordinació de les accions de les entitats, l’Administració,
el teixit empresarial i els agents socials que es desenvolupen en un mateix territori i portar a terme les accions necessàries per posar en comú els recursos i els
mitjans.
c) Convocar regularment programes de suport a les activitats i els projectes de les entitats per impulsar les
actuacions dutes a terme per les entitats.

3. S’impulsarà la participació dels ciutadans ciutadanes en les organitzacions d’acció voluntària mitjan3.01.01.
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d) Promoure i donar suport a les activitats formatives
d’interès general desenvolupades i programades per
les entitats.
e) Impulsar accions d’investigació, estudis i publicacions sobre l’associacionisme, d’acord amb les prioritats
o les necessitats proposades pel Consell Català de l’Associacionisme i el Voluntariat
f) Promoure l’accés als serveis d’informació, documentació, assessorament i suport tècnic a les entitats.
g) Impulsar la presència de les accions associatives en
els mitjans de comunicació i la difusió de la tasca realitzada per les entitats que duen a terme accions d’interès general.
h) Facilitar espais de trobada, debat i d’intercanvi de
coneixement de les entitats en funció de la seva implantació territorial o per raó del seu àmbit d’actuació
o de les seves activitats.
i) Promoure la connexió i el treball en xarxa de les entitats catalanes amb altres entitats de fora de Catalunya.
j) Promocionar actuacions innovadores en el món associatiu.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana una esmena transaccional entre
les esmenes 133, 138, 139, 144, 147, 149 i 150, i el text
del Projecte, consistent a donar al Capítol IV el redactat següent:
«Capítol IV. Foment del voluntariat i de l’associacionisme
Article 15. Mesures de suport i foment
1. Les administracions públiques de Catalunya,
d’acord amb les competències respectives, amb la finalitat de fomentar i facilitar l’associacionisme i el voluntariat, han de promoure les actuacions següents:
a) Potenciar mesures per a la incorporació dels ciutadans en projectes o programes de voluntariat dins les
entitats que n’impulsin, fomentant la participació ciutadana no condicionada pels rols de gènere.
a bis) Organitzar campanyes d’informació i sensibilització sobre el voluntariat i difondre’n els seus valors.
a ter) Aplicar mesures per al reconeixement públic de
la tasca dels voluntaris i les entitats que els acullen.
a quater) Donar assessorament i assistència tècnica,
d’acord amb llurs possibilitats organitzatives i pressupostàries, a les entitats de voluntariat perquè puguin
acomplir correctament les activitats.

Núm. 638

formitat amb les prioritats que estableix el Pla nacional
de l’associacionisme i el voluntariat.
c bis) Impulsar beneficis fiscals i reduccions en els preus
públics per a l’ús dels serveis i infraestructures dependents de les administracions públiques.
d) Promoure les activitats formatives de voluntariat i
donar-hi suport, i potenciar el Pla de formació del voluntariat de Catalunya, fent-lo accessible a tot el territori i a tots els nivells i àmbits d’actuació.
e) Impulsar accions de recerca, estudis i publicacions
sobre el voluntariat.
f) Promoure l’accés als serveis d’informació, documentació, assessorament i suport tècnic a les entitats.
g) Impulsar la promoció i el reconeixement dels voluntaris i les activitats que duen a terme.
h) Facilitar espais de trobada, de debat i d’intercanvi
de coneixement de les entitats de voluntariat.
j) Fomentar actuacions innovadores en el món del voluntariat i impulsar les noves formes de voluntariat.
j bis) Controlar i denunciar, per mitjà dels instruments
a llur abast, les pràctiques que poden representar una
ocupació de llocs de treball ordinari.
2. El Govern de la Generalitat ha de vetllar perquè es
duguin a terme les accions de foment i suport del voluntariat d’una manera coordinada, establint els instruments i recursos necessaris.
3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha
d’informar els ciutadans sobre les entitats, els programes, els projectes i les activitats relacionats amb l’acció voluntària que es duguin a terme a Catalunya i ha
d’assessorar totes les entitats de voluntariat que ho sol·
licitin i els ha de donar suport tècnic.
[S’ha suprimit l’article 15 bis, el contingut del qual
s’ha repartit entre els apartats 1.a quater i 3 de l’article 15.]
Article 15 quater. Ajuts i subvencions
Les administracions públiques amb competències en
matèria de voluntariat han de concedir ajuts i subvencions per al foment dels programes i projectes de voluntariat, d’acord amb el que estableix aquesta llei.»
El ponent del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya anuncia la retirada en Comissió de l’esmena 131.
La Ponència no fa cap recomanació respecte a les esmenes 132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 145,
146, 148 i 151.

b) Promoure el treball en xarxa, l’acord i la coordinació de les entitats amb els altres agents del territori.
c) Convocar regularment programes de suport i d’ajuts,
en coordinació amb la resta d’administracions de con3.01.01.
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Text presentat

154

Disposició addicional. Voluntariat en matèria
de protecció civil, prevenció i extinció
d’incendis i salvaments i cooperació al
desenvolupament
Les disposicions d’aquesta Llei no seran d’aplicació al
voluntariat de protecció civil i al voluntariat en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de
Catalunya, que els hi serà d’aplicació la seva normativa específica.
Les disposicions d’aquesta Llei s’aplicaran sens perjudici de la legislació sobre cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.

Núm. 638

Esmena 154
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (25)

D’una nova disposició addicional segona,
«Disposició addicional segona. Aplicació voluntària
Les entitats i associacions d’estudi i producció cultural podran decidir si les seves accions queden dins de
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.»

Text presentat

Disposicions transitòries
Primera. Adaptació de les entitats

Esmenes presentades

152

Esmena 152
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (26)

Es modifica el títol i el segon paràgraf de la disposició
addicional:
«Disposició addicional. Exclosos de la Llei
Les disposicions d’aquesta Llei no seran d’aplicació al
voluntariat de protecció civil i al voluntariat en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de
Catalunya, que els hi serà d’aplicació la seva normativa específica.
Tampoc entitats i activitats que es regulin per una normativa específica, les disposicions d’aquesta Llei només són d’aplicació supletòria.»

Les entitats que comptin amb persones voluntàries a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, hauran d’ajustar-se
a allò que preveu en el termini màxim d’un any a partir de la seva entrada en vigor.

Esmenes presentades

155

Disposició transitòria primera
«Primera. Adaptació de les entitats
[...] hauran d’ajustar-se allò que preveu en el termini
màxim de dos anys a partir [...].»

156

Addició de noves disposicions addicionals

153

Esmena 153
D’addició
GP de Convergència i Unió (19)

Esmena 156
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (45)

Addició a la disposició transitòria primera

D’una nova disposició addicional
«Disposició addicional segona. Aplicació de la llei en
projectes o campanyes puntuals
Aquesta Llei no és d’aplicació en aquells projectes o
campanyes puntuals impulsats per entitats sense ànim
de lucre o administracions que mobilitzen la ciutadania per una causa concreta i per un període molt curt
de temps.»

3.01.01.

Esmena 155
De modificació
GP Socialista (34)

«La Generalitat establirà, reglamentàriament, els terminis i el nivell del compliment dels deures fixats a
l’article 11, tenint en compte la tipologia i les dimensions de les entitats. En qualsevol cas, les entitats que
comptin amb més de cent persones voluntàries a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, hauran d’ajustar-se a allò
que preveu en el termini màxim d’un any a partir de
la seva entrada en vigor. Les entitats amb una xifra inferior, per la seva banda, disposaran d’un termini màxim de dos anys.»
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Text presentat

Text presentat

Segona. Adaptació dels programes de
voluntariat vinculats a una Administració
Pública

Disposicions finals

En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els programes de voluntariat vinculats a una Administració Pública han de passar a
ser duts a terme en el marc d’una entitat privada sense
afany de lucre, d’acord amb el que preveu l’article 1,
sens perjudici de la col·laboració d’una Administració
Pública en els termes previstos en el Títol III.

Esmenes presentades

157

Esmena 157
De supressió
GP Socialista (35)

Primera. Habilitació per al desenvolupament
reglamentari
1 S’autoritza el Govern de Catalunya per dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l’aplicació d’aquesta Llei.
2 En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera del departament que
tingui assignades les competències en matèria de suport a les entitats i el voluntariat, aprovarà un reglament del Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya.

Esmenes presentades

Apartat 1

De la disposició transitòria segona.

158

No hi ha cap esmena presentada.
Esmena 158
D’addició
GP de Convergència i Unió (20)

Apartat 2

160

A la disposició transitòria segona
«Segona. Adaptació dels programes de voluntariat
vinculats a una Administració Pública
En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els programes de voluntariat vinculats a una Administració Pública han de passar a
ser duts a terme en el marc d’una entitat privada sense
afany de lucre amb projectes de voluntariat, d’acord
amb el que preveu l’article 1, sens perjudici de la col·
laboració d’una Administració Pública en els termes
previstos en el Títol III.»

159

Esmena 159
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (46)

Addició a la disposició transitòria segona

Esmena 160
De modificació
GP de Ciutadans (15)

A la disposició final primera
Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari
[...]
2 En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera del departament que
tingui assignades les competències en matèria de suport a les entitats i el voluntariat, aprovarà un reglament del registre d’entitats de voluntariat de Catalunya.
Addició de nous apartats

«En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els programes del voluntariat vinculats a una Administració Pública han de passar a ser
duts a terme, preferentment, en el marc d’una entitat
privada sense afany de lucre, d’acord amb el que preveu l’article 1, sens perjudici de la col·laboració d’una
Administració Pública en les termes previstos en el
Títol III. Les administracions que vulguin mantenir o
impulsar nous programes de voluntariat, ja sigui per
la inexistència d’entitats sectorials o de qualsevol tipus
hauran de sol·licitar-ho al Departament competent en
la matèria que, conjuntament amb el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat, determinarà l’excepcionalitat o no de la proposta.»

3.01.01.
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161

Esmena 161
D’addició
GP de Convergència i Unió (21)

D’un nou apartat a la disposició final primera
«Primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari
[...]
3. En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei el Govern de la Generalitat, a proposta
dels consellers o conselleres que tinguin assignades les
competències en els diferents àmbits sectorials on interactuïn les entitats amb projectes de voluntariat, aprovarà per reglament el desenvolupament de l’article 11,
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referent als deures de les entitats, d’acord amb els diferents tipus d’entitats i les particularitats de cada àmbit
d’actuació, garantint en tot moment el compliment dels
drets de les persones voluntàries establerts en l’article 6
de la Llei.»

162

Esmena 162
D’addició
GP Socialista (36)

D’un apartat 3, a la disposició final primera
«[...]
3. En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera del departament que tingui assignades les competències en matèria de suport
a les entitats de base associativa aprovarà un projecte
de llei de foment i suport a l’associacionisme que derogarà el Títol V. del foment i suport A l’associacionisme
d’aquesta llei. El Govern obrirà un diàleg amb les entitats per dur a terme el procés d’elaboració del text.»

Núm. 638

1 bis. Aquesta llei no s’aplica a les accions solidàries
que es duen a terme d’una manera lliure i sense compensació econòmica i al marge d’entitats privades sense ànim de lucre, ni tampoc a les accions solidàries
que es duen a terme per parentiu, per amistat o per
veïnatge, o com a conseqüència d’una relació civil,
acadèmica, funcionarial, laboral o mercantil, o derivada d’una obligació jurídica o de pertinença, ni les
dutes a terme per interès propi d’una persona o d’un
col·lectiu, ni les activitats acomplertes per col·lectius
no formals o moviments socials. [Aquest text prové de
l’àmbit d’aplicació.]
1 ter. Aquesta llei no s’aplica als projectes o campanyes puntuals impulsats per entitats sense ànim de lucre o administracions que mobilitzen els ciutadans per
una causa concreta.
2. Pel que fa a les entitats i activitats regulades per una
normativa específica, les disposicions d’aquesta llei
només són d’aplicació supletòria.
3. Les disposicions d’aquesta llei s’han d’aplicar sens
perjudici de la legislació sobre cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
Disposicions transitòries

Text presentat

Primera. Adaptació de les entitats

Segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor en el termini de 20 dies
naturals des de la seva publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Esmenes presentades

163

Esmena 163
De modificació
GP Socialista (37)

Segona. Adaptació dels programes o projectes de voluntariat vinculats a una administració pública

De la disposició final segona
«Segona. Entrada en vigor
[...] en el termini de 30 dies [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana una esmena transaccional entre les esmenes 152, 153 i 156, i el text del Projecte,
consistent a donar un nou redactat a la part final del
Projecte:
«Disposició addicional. Voluntariat exclòs de l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei
1. Les disposicions d’aquesta llei no s’apliquen al voluntariat de protecció civil ni al voluntariat en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, als
quals s’aplica llur normativa específica.

3.01.01.

La Generalitat ha de fixar per reglament els terminis i
el grau de compliment dels deures que estableix l’article 11, tenint en compte la tipologia i les dimensions de
les entitats. En qualsevol cas, les entitats que tinguin
més de cent voluntaris a l’entrada en vigor d’aquesta
llei s’han d’ajustar al que estableix en el termini d’un
any a partir de la seva entrada en vigor. Les entitats
amb un nombre inferior de voluntaris ho han de fer en
un termini de dos anys.

1. En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, els programes o projectes de voluntariat vinculats a una administració pública han de
passar a ésser duts a terme, preferentment, en el marc
d’una entitat privada sense afany de lucre amb projectes de voluntariat, d’acord amb el que estableix l’article 1, sens perjudici de la col·laboració d’una administració pública en els termes del capítol III.
2. Les administracions que vulguin mantenir o impulsar nous programes o projectes de voluntariat, per la
inexistència d’entitats sectorials o de qualsevol tipus,
ho han de comunicar al departament competent en
matèria de voluntariat que, conjuntament amb el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, proposaran la col·laboració amb altres entitats.
Tercera. Projecte de llei de foment de l’associacionisme
El Govern, en el termini de divuit mesos a comptar de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, a proposta del Con-

Tramitacions en curs

47

15 de juliol de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

sell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya,
ha de presentar un projecte de llei per a fomentar l’associacionisme i donar-hi suport.
Disposició final. Desplegament reglamentari
1 S’autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta llei.
2 El Govern, a proposta del conseller del departament
que tingui assignades les competències en matèria de
suport a les entitats i el voluntariat, ha d’aprovar, en
el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el reglament del Cens general d’entitats
de Catalunya.»
La Ponència no fa cap recomanació respecte a les esmenes 154, 155, 157, 158 159, 160, 161, 162 i 163.

Text presentat

Exposició de motius
Catalunya disposa d’un teixit associatiu consolidat,
sòlid i de gran tradició, que ha constituït un element
essencial en la configuració de Catalunya com a país
amb una identitat pròpia. L’important paper que van
desenvolupar les associacions d’índole diversa i l’acció
voluntària, lliure i compromesa de molts ciutadans i
ciutadanes per a la millora constant de les condicions
de vida entesa en tots els seus àmbits, i per a la defensa
i el creixement de la societat i la cultura catalanes, va
ser clau, en temps de resistència i sobretot durant els
anys de dictadura, per mantenir viu el país.
Aquesta actuació voluntària, duta a terme des de la
societat civil durant un llarg període de la nostra història, ha generat la creació i el desenvolupament de
moltes entitats que han donat, en cada moment, una
resposta solidària, generosa i responsable a les necessitats, les inquietuds i els reptes de la societat catalana,
molt abans que l’Administració articulés estratègies
per donar-hi resposta.
Aquestes entitats han jugat també un paper cabdal en
la construcció d’identitats col·lectives, en la vertebració
dels territoris i en la promoció del civisme i la cohesió
social, i han permès als ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya participar i implicar-se en la construcció
social, que és la base d’una societat democràtica, madura i solidària, sumant esforços des del voler compartir lliurement amb altres membres de la comunitat
l’enfortiment de vincles i la construcció de realitats.
Les entitats també han estat cabdals en la promoció i
la praxi de valors com ara la solidaritat, el compromís,
l’esforç i la sostenibilitat, la llibertat, la il·lusió, el servei, l’altruisme, la gratuïtat i la responsabilitat, el civisme, la participació, l’aprenentatge, el respecte, la competència i la independència dels poders públics, com a
manifestacions de la societat civil.
3.01.01.
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Una gran part de les entitats que configuren aquest teixit han estat i estan impulsades i promogudes per voluntaris i voluntàries que hi participen, i és possiblement en aquest vincle entre persona i col·lectiu tan fort
a Catalunya on es comença a fer visible el model català del voluntariat, en què persones voluntàries i associacionisme van lligats intrínsecament com a garantia
d’una participació de la ciutadania en la construcció
social que és –i que vol ser– lliure i independent, exercida des de la seva pròpia visió i responsabilitat en la
construcció de la comunitat i del país.
El paper de les entitats i el voluntariat en mostrar situacions i realitats per les quals calia i cal treballar i donar
respostes des de tots els agents socials, i la importància
d’aquesta resposta des de la llibertat i el compromís de
la societat civil al llarg de la nostra història, posen de
manifest la força i la vàlua del voluntariat com a agent
de transformació i li donen una rellevància especial.
Les entitats que treballen per encarar aquests reptes es
poden classificar en diverses tipologies i representen
models diferents d’organització que, tanmateix, comparteixen les mateixes finalitats i objectius. Unes serien les entitats de voluntariat dirigides íntegrament
per persones voluntàries i en les quals les funcions i
les tasques que duu a terme l’entitat estan assumides
des del voluntariat, amb suport d’algun professional
remunerat o sense. Les altres serien les entitats amb
projectes de voluntariat, dirigides per professionals remunerats i en les quals la tasca de voluntariat es desenvolupa conjuntament amb la tasca de l’equip professional contractat de manera complementària un de
l’altre, i en què la participació i l’aportació del valor
del voluntariat es considera clau per al desenvolupament de la missió de l’entitat.
Les entitats, per tant, com a part de la societat, identifiquen necessitats i elaboren respostes, i entitats i
administracions coincideixen en la gestió de projectes que sovint també requereixen la intervenció del
voluntariat i que han de poder articular-se des de les
entitats del tercer sector –el sector civil organitzat– i
en la manera com aquest preveu la participació de les
persones, respectant i comptant amb la seva capacitat
i independència.
Per això, també volem posar de manifest que, pel que
fa al voluntariat, el paper de les administracions públiques ha de ser el de donar suport i oferir la seva
cooperació amb l’objectiu de promoure la innovació,
la col·laboració amb altres agents socials, l’impuls i el
desenvolupament de polítiques públiques que permetin i reforcin l’exercici lliure i independent de les entitats i de les persones voluntàries, així com el treball
compartit amb el voluntariat per al desenvolupament
d’aquelles eines i polítiques de suport que s’hi refereixen. Aquest paper s’ha d’exercir des de la coordinació
i l’eficiència procurant dur a terme accions de foment
i suport a l’associacionisme i el voluntariat des d’una
perspectiva nacional, posant a l’abast de tothom els re-
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cursos ja existents i promovent la creació d’eines i recursos de suport en funció de les seves competències.
Més enllà d’aquestes consideracions, cal deixar constància que en la societat actual, i fruit de l’herència
històrica i social que ens ve donada, hi conviuen de
manera simultània amb el voluntariat diversos tipus
d’accions de participació i col·laboració ciutadana, desenvolupades totes des de la gratuïtat i la solidaritat.
Aquestes accions són expressió natural d’una societat activa, amb valors i amb esperit participatiu. Justament, un dels propòsits de la Llei és reconèixer i identificar d’entre les nombroses actuacions de persones
dutes a terme per voluntat pròpia i de manera gratuïta
–i que en l’ús col·loquial i per raó de la seva etimologia
han estat definides com a accions de voluntariat– les
accions pròpiament de voluntariat, no per desmerèixer
les que no ho són, ans al contrari, sinó per potenciar,
promocionar i protegir les que efectivament responen
al model català de voluntariat que aquesta Llei promou. En aquest sentit, el fet de reconèixer i posar en
valor el voluntariat com un element diferencial d’entre
les diverses formes de la participació no implica deixar
de reconèixer la vàlua de totes les altres accions solidàries que moltes persones porten a terme mogudes
pel seu afany de col·laborar, d’aportar la seva experiència, de retornar a la societat allò que han rebut o de,
simplement, participar activament de propostes sorgides de la pròpia societat civil o dels poders públics.
Totes aquestes accions continuaran portant-se a terme
i totes mereixen ser reconegudes i valorades, més enllà
que les seves accions no responguin a la definició, la
finalitat i la motivació de l’acció voluntària establerta
en aquesta Llei entesa com acció duta a terme per una
persona que, de forma lliure i solidària, per voluntat
pròpia i sense compensació econòmica, decideix dedicar part del seu temps a exercir, de manera compartida
amb altres persones, un compromís de transformació
de la societat, en el marc d’una entitat privada, sense
ànim de lucre i en benefici de tercers.
La importància i el valor afegit del voluntariat, i la seva gran incidència en l’entorn és un fet que es constata a nivell europeu. Ja fa temps que des dels diferents
òrgans de la Unió Europea es proclama, mitjançant
diferents normes, recomanacions que posen de relleu
l’impacte del voluntariat i vetllen per la seva promoció
i foment.
El voluntariat, en tant que exercici madur de democràcia participativa exercit per la ciutadania, és un bé preuat que la Generalitat de Catalunya es va comprometre
a preservar, ja l’any 1991, amb la promulgació de la
Llei 25/1991, de 13 de desembre, per la qual es creava l’Institut Català del Voluntariat, una llei –avui en
dia derogada– que va ser pionera a l’Estat; i posteriorment amb el reconeixement de la Carta del Voluntariat
de Catalunya reconeguda pel Parlament de Catalunya
mitjançant la Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996).
Transcorreguts els anys, es considera primordial una
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actualització dels drets i els deures de les persones voluntàries i de les organitzacions que acullen les persones voluntàries, a fi de vetllar pel correcte desenvolupament de la tasca en la qual col·laboren plegats i
garantir-lo.
L’article 166.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
atorga a la Generalitat «la competència exclusiva en
matèria de voluntariat, que inclou, en tot cas, la definició de l’activitat i la regulació i la promoció de les
actuacions destinades a la solidaritat i a l’acció voluntària que s’executin individualment o per mitjà d’institucions públiques o privades». En exercici d’aquesta
competència, el Parlament de Catalunya està decidit
a aprovar aquesta Llei per, fonamentalment, fomentar, promoure, reconèixer i protegir el voluntariat com
a agent de transformació social i alhora preservar el
model català de voluntariat, i, d’altra banda, per reconèixer institucionalment les accions solidàries que els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya porten a terme
amb l’afany de participar i col·laborar en moltes activitats que actualment es desenvolupen a Catalunya.
El Congrés Europeu del Voluntariat celebrat al mes de
novembre de 2011 va permetre debatre la importància
del treball entre els diferents agents que incideixen en
un territori per aconseguir la seva millora, fent xarxa,
també el paper clau de l’establiment de polítiques en
matèria de voluntariat acordades amb el sector, la importància de la bona gestió dels equips de voluntariat
des de les entitats i la diversitat creixent dels diferents
perfils de voluntariat, entre d’altres. D’aquest marc comú de debat entre els diferents agents van sortir una
sèrie de consideracions que s’han tingut en compte per
elaborar aquesta llei.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Llei reflecteix el
compromís de la Generalitat de Catalunya de promoure el model català de voluntariat aprofundint en el dret
de la ciutadania a participar amb transparència en la
construcció nacional, des de la llibertat, des de la seva
pròpia realitat i des de la independència civil.
Aquesta Llei consta de 4 títols, una disposició addicio
nal, dues disposicions transitòries i dues disposicions
finals.
En les disposicions generals regulades en el títol I es
detallen l’objecte de la Llei i el concepte de voluntariat, així com el seu àmbit d’aplicació, a fi de reconèixer-los i identificar-los d’entre les nombroses actuacions realitzades per voluntat pròpia i de manera
gratuïta. La Llei, en aquet sentit, vol reconèixer el voluntariat com un element diferencial d’entre les diverses formes de participació. El títol I també incideix especialment en els principis que inspiren el voluntariat
i els àmbits en els quals es focalitza i es desenvolupa
l’acció del voluntariat, duta a terme per les persones
voluntàries a través dels projectes i els programes de
les entitats. En aquest sentit, la Llei deixa palès que
el voluntariat s’esdevé en el moment que la persona es

Tramitacions en curs

49

15 de juliol de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

vincula a un projecte perquè desitja canviar una realitat determinada que percep i valora desajustada, amb
la voluntat de transformar-la i millorar-la, per la qual
cosa cal entendre que el voluntariat és una actitud social que respon al sentiment de sentir-se solidari i a la
vegada beneficiari de l’acció, i es du a terme des de la
sensibilitat per detectar situacions i necessitats diverses que requereixen actuacions.
El títol II aborda les relacions de les persones voluntàries amb les entitats i ho fa tant des de la definició de la
persona voluntària com des de la definició de les entitats que han de poder garantir l’exercici del voluntariat
com una expressió lliure i independent de la ciutadania. El títol II presenta l’espai en el qual neix i s’estructura el voluntariat, que no és un altre que l’espai de les
entitats privades sense ànim de lucre. Aquest és l’espai
natural i lògic d’intervenció d’aquelles persones que
volen fer sentir la seva veu per poder intervenir directament en la resolució dels reptes que es plantegen al
conjunt de la societat. El títol II estableix els drets i els
deures de les persones voluntàries i de les entitats que
fan possible les accions voluntàries, i renova i actualitza els drets i els deures recollits en la Carta del Voluntariat de Catalunya. Aquests drets i deures delimiten el
marc de relació entre les entitats i el voluntariat i han
de poder-ne garantir un correcte exercici i un encaix
òptim en resposta a la missió compartida.
La importància de delimitar els drets i els deures del
voluntariat i també de les organitzacions que acullen
les persones voluntàries rau en el fet que de la relació
i la confluència entre ambdós se’n desprèn una concepció del dret que no és possible sense una referència
al deure, a fi de vetllar pel correcte desenvolupament
de la tasca en la qual col·laboren plegats i garantir-lo.
Aquest títol recull, per tant, la voluntat d’articular un
sistema de drets i deures que garanteixi els principis
bàsics de l’acció voluntària i el respecte pel model català del voluntariat, que impliqui que el voluntariat sigui reconegut com una manifestació solidària i transformadora que es canalitza per mitjà d’entitats sense
afany de lucre; que tots els ciutadans tenen dret d’organitzar‐se i contribuir, d’acord amb les seves preferències i capacitats, a la tasca que realitza el voluntariat;
que el compromís d’actuació que suposa el voluntariat
es fonamenta en una decisió lliure i personal de participació motivada per principis de solidaritat i altruisme; que el voluntariat contribueix a un desenvolupament social del nostre entorn i del món, més just,
solidari, equilibrat, pacífic i respectuós amb el medi i
l’entorn mitjançant la participació dels ciutadans en la
vida de les societats; que el voluntariat estimula la responsabilitat social dels ciutadans i contribueix a la resolució de les necessitats socials des de la societat civil
i amb independència dels poders públics i les administracions, i que, finalment, el voluntariat fonamenta la
seva acció en els principis d’associació i participació
democràtica, respecte a la dignitat, la igualtat i la llibertat de la persona.
3.01.01.
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El títol III estableix les relacions entre les administracions públiques i les entitats mitjançant els principis
rectors que han de regir aquestes relacions. S’han de
fomentar en els principis de col·laboració, complementarietat i participació amb l’objectiu de cercar l’acord
entre els diferents actors participants en el territori.
En aquest marc conceptual, el Govern de la Generalitat de Catalunya es dota de quatre elements estructurals que han de vertebrar i garantir el model de relació de l’Administració de la Generalitat amb el sector:
existència d’un òrgan consultiu i assessor en matèria
d’associacionisme i voluntariat; disseny conjunt de les
polítiques públiques que afecten el sector; promoció i
impuls del cens d’entitats de voluntariat com a registre públic, i suport a la formació del voluntariat duta a
terme per entitats.
El títol IV descriu quines han de ser les polítiques públiques de foment del voluntariat per les administracions públiques catalanes, amb l’objectiu d’enfortir el
sector i dotar de les eines necessàries per a la promoció, la consolidació i la protecció del model català del
voluntariat. Aquestes accions consisteixen a fomentar
el treball en xarxa i la posada en comú dels recursos
existents en un mateix territori; potenciar mesures per
a la sensibilització de la ciutadania i la seva incorporació en projectes o programes de voluntariat dins de les
entitats; impulsar campanyes d’informació i sensibilització sobre el voluntariat, la difusió dels seus valors
i la implementació de mesures per al reconeixement
públic de la tasca del voluntariat; facilitar espais de
trobada i debat entre les entitats; promoure la convocatòria de línies d’ajuts per als projectes i les accions de
les entitats; donar suport a les activitats formatives de
les entitats; impulsar accions d’investigació, estudis i
publicacions sobre el voluntariat; promoure l’accés als
serveis d’informació, documentació, assessorament i
suport tècnic a les entitats; impulsar la presència de
les accions voluntàries en els mitjans de comunicació i
la difusió de la tasca realitzada, així com promoure la
connexió i el treball en xarxa de les entitats catalanes
amb altres entitats de fora de Catalunya.
Aquestes tasques, d’acord amb el que disposa el títol
IV, s’han de dur a terme entre les diferents administracions públiques de manera coordinada, i les administracions locals han de procurar difondre i posar a
l’abast de les entitats i la ciutadania els recursos que
la Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició.
La disposició addicional conté una previsió relativa a
l’àmbit d’aplicació de la Llei, així com la salvaguarda
del règim normatiu aplicable a determinats àmbits relacionats amb el voluntariat.
Les disposicions transitòries preveuen el període d’un
any per a l’adaptació de les entitats a les regulacions de
la Llei, i per l’adaptació dels programes de voluntariat
vinculats a una Administració Pública.
Les disposicions finals primera i segona estableixen,
respectivament, l’habilitació per al desenvolupament
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reglamentari que sigui necessari i l’entrada en vigor
de la Llei.

Paràgraf 4t

168

Esmenes presentades

Esmena 164
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Al primer paràgraf del Preàmbul
«Catalunya disposa d’un teixit associatiu consolidat,
sòlid i de gran tradició, que ha constituït un element
essencial en la configuració de Catalunya com a país
amb una identitat pròpia. L’important paper que van
desenvolupar les entitats d’índole diversa i l’acció voluntària, lliure i compromesa de molts ciutadans i ciutadanes per a la millora constant de les condicions de
vida entesa en tots els seus àmbits, i per a la defensa
i el creixement de la societat i la cultura catalanes, va
ser clau, en temps de resistència i sobretot durant els
anys de dictadura, per mantenir viu el país.»

165

Esmena 168
De modificació
GP Socialista (41)

De l’exposició de motius, paràgraf quart

Paràgraf 1r

164

Núm. 638

Esmena 165
De modificació
GP Socialista (38)

«Les entitats també han promogut acció voluntària
que ha contribuït en la promoció i la praxi de valors i
principis com ara la solidaritat, el compromís, l’esforç
i la sostenibilitat, la llibertat, l’altruisme, la gratuïtat
i la responsabilitat, el civisme, la participació, l’aprenentatge, el respecte, la competència i la independència dels poders públics, com a manifestacions de la societat civil.»
Paràgraf 5è

169

Esmena 169
De supressió
GP Socialista (42)

Del paràgraf cinquè, de l’exposició de motius.

170

Esmena 170
De supressió i addició
GP de Ciutadans (1)

A l’exposició de motius

De l’exposició de motius, paràgraf primer

«[...]

Nova redacció
«Catalunya disposa d’un teixit associatiu consolidat,
sòlid i de gran tradició, que ha constituït part de la
nostra identitat. Les persones compromeses en l’acció
col·lectiva a partir de la seva implicació a les associacions d’índole diversa, amb la seva actuació voluntària, lliure i compromesa, han contribuït a la millora
constant de les condicions de vida entesa en tots els
seus àmbits i en el desenvolupament de la societat i la
cultura catalanes.»

Una gran part de les entitats que configuren aquest teixit han estat i estan impulsades i promogudes per voluntaris i voluntàries que hi participen, i és possiblement en aquest vincle entre persona i col·lectiu tan fort
a Catalunya on es comença a fer visible el model català del voluntariat, en què persones voluntàries i associacionisme van lligats intrínsecament com a garantia
d’una participació de la ciutadania en la construcció
social que és –i que vol ser– lliure i independent, exercida des de la seva pròpia visió i responsabilitat en la
construcció de la comunitat i del país social.

Paràgraf 2n

[...]»

166

Esmena 166
De supressió
GP Socialista (39)

Paràgraf 6è

171

Del paràgraf segon, de l’exposició de motius
Paràgraf 3r

167

Esmena 171
De supressió
GP Socialista (43)

Del paràgraf sisè, de l’exposició de motius.

Esmena 167
De modificació i supressió
GP Socialista (40)

Paràgraf 7è

172

De l’exposició de motius, paràgraf tercer
«Moltes entitats han jugat també un paper cabdal [...].»

Esmena 172
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del setè paràgraf del Preàmbul.
3.01.01.
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Esmena 173
De supressió
GP Socialista (44)

Del paràgraf setè, de l’exposició de motius.
Paràgrafs 8è

174

Esmena 174
De supressió
GP Socialista (45)

Al paràgraf vuitè, de l’exposició de motius
«Les entitats, per tant, com a part de la societat, identifiquen necessitats i [...].»

175

Esmena 175
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (26)

«[...] que s’hi refereixen. Aquest paper s’ha d’exercir
des de la coordinació i l’eficiència procurant dur a terme accions de foment i suport a l’associacionisme i el
voluntariat des d’una perspectiva nacional, posant a
l’abast de tothom els [...].»
Paràgraf 10è
Esmena 176
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Al desè paràgraf del Preàmbul
«Més enllà d’aquestes consideracions, cal deixar constància que en la societat actual, i fruit de l’herència
històrica i social que ens ve donada, hi conviuen de
manera simultània amb el voluntariat diversos tipus
d’accions de participació i col·laboració ciutadana,
desenvolupades totes des de la gratuïtat i la solidaritat.
Aquestes accions són expressió natural d’una societat
activa, amb valors i amb esperit participatiu. Justament, un dels propòsits de la Llei és reconèixer i identificar d’entre les nombroses actuacions de persones
dutes a terme per voluntat pròpia i de manera gratuïta
–i que en l’ús col·loquial i per raó de la seva etimologia
han estat definides com a accions de voluntariat– les
accions pròpiament de voluntariat, no per desmerèixer
les que no ho són, ans al contrari, sinó per potenciar,
promocionar i protegir les que efectivament responen
al model català de voluntariat que aquesta Llei promou. En aquest sentit, el fet de reconèixer i posar en
valor el voluntariat com un element diferencial d’entre
les diverses formes de la participació no implica deixar
de reconèixer la vàlua de totes les altres accions solidà3.01.01.

Esmena 177
De modificació
GP Socialista (46)

De l’exposició de motius, paràgraf desè
Nova redacció

Paràgraf novè

176

ries que moltes persones porten a terme mogudes pel
seu afany de col·laborar, d’aportar la seva experiència,
de retornar a la societat allò que han rebut o de, simplement, participar activament de propostes sorgides de la
pròpia societat civil o dels poders públics. Totes aquestes accions continuaran portant-se a terme i totes mereixen ser reconegudes i valorades, més enllà que les
seves accions no responguin a la definició, la finalitat
i la motivació de l’acció voluntària establerta en aquesta Llei entesa com acció duta a terme per una persona que, de forma lliure i solidària, per voluntat pròpia
i sense compensació econòmica, decideix dedicar part
del seu temps a exercir, de manera compartida amb altres persones, un compromís de transformació de la societat, en el marc d’una entitat privada, sense ànim de
lucre i en benefici de tercers.»

177

Paràgraf 9è

Núm. 638

«Més enllà d’aquestes consideracions, cal deixar
constància que en la societat actual, i fruit de l’evolució social, hi conviuen de manera simultània amb el
voluntariat diversos tipus d’accions de participació i
col·laboració ciutadana, desenvolupades totes des de
la gratuïtat i la solidaritat: persones associades, militants, activistes i altres expressions d’acció individual
en un marc col·lectiu democràtic, divers i ric que no
són objecte d’aquesta llei i que caldrà articular en un
text legal per tal de fomentar-les i donar-les suport.
Aquestes accions són expressió natural d’una societat
activa, amb valors i amb esperit participatiu. Justament, un dels propòsits de la Llei és reconèixer i identificar d’entre les nombroses actuacions de persones dutes a terme per voluntat pròpia i de manera gratuïta
–i que en l’ús col·loquial i per raó de la seva etimologia
han estat definides com a accions de voluntariat– les
accions pròpiament de voluntariat, no per desmerèixer
les que no ho són, ans al contrari, sinó per potenciar,
promocionar i protegir les que efectivament responen
al model català de voluntariat que aquesta Llei promou. En aquest sentit, el fet de reconèixer i posar en
valor el voluntariat com un element diferencial d’entre
les diverses formes de la participació no implica deixar
de reconèixer la vàlua de totes les altres accions solidàries que moltes persones porten a terme mogudes pel
seu afany de col·laborar, d’aportar la seva experiència, de retornar a la societat allò que han rebut o de,
simplement, participar activament de propostes sorgides de la pròpia societat civil o dels poders públics. Totes aquestes accions continuaran portant-se a terme i
totes mereixen ser reconegudes i valorades, més enllà
que les seves accions no responguin a la definició, la
finalitat i la motivació de l’acció voluntària establerta
en aquesta Llei entesa com acció duta a terme per una
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persona que, de forma lliure i solidària, per voluntat
pròpia i sense compensació econòmica, decideix dedicar part del seu temps a exercir, de manera compartida
amb altres persones, un compromís de millora de la
cohesió social en el context d’un projecte de voluntariat tal i com estableix la llei.»

178

Esmena 178
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (47)

Addició al paràgraf 10è de l’exposició de motius
«Més enllà d’aquestes consideracions, cal deixar constància que en la societat actual, i fruit de l’herència
històrica i social que ens ve donada, hi conviuen de
manera simultània amb el voluntariat diversos tipus
d’accions de participació i col·laboració ciutadana,
desenvolupades totes des de la gratuïtat i la solidaritat. Aquestes accions es reconeixen a través d’un ampli ventall de denominacions, des del voluntariat fins
a l’activisme, el monitoratge o la militància, per posar
només alguns exemples. I, tot i que es manifesten prioritàriament de forma presencial, també ho fan a través
dels canals virtuals. Aquestes accions són expressió
natural d’una societat activa, amb valors i amb esperit
participatiu. [...]»
Addició de nous paràgrafs

179

Esmena 179
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (48)

Addició d’un nou paràgraf entre el 10è i l’11è de l’exposició de motius
«L’acció del voluntariat es centra en les persones, ja
sigui considerades individualment o integrades com a
col·lectius. Qualsevol normativa, doncs, no només ha
de reconèixer aquesta evidència, sinó que ha de posar de manifest la necessitat de remarcar els drets de
les persones destinatàries, entre els quals s’hi compta
el de rebre informació sobre els programes o projectes
dels quals en serà beneficiari o beneficiària o el respecte a la seva dignitat i llibertat personals. A banda
d’això, la relació establerta entre les persones voluntàries i les destinatàries de la seva acció té una enorme
potencialitat, tan des d’un punt de vista d’intercanvi
com de solidaritat comunitària, que els poders públics
han de saber preservar i fomentar.»

Núm. 638

Paràgraf 12è

180

Esmena 180
De supressió
GP Socialista (47)

Al paràgraf dotzè, de l’exposició de motius
«El voluntariat, en tant que exercici madur de democràcia participativa exercit per la ciutadania, és un bé
preuat que la Generalitat de Catalunya [...].»

181

Esmena 181
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (49)

Addició a l’apartat 12è de l’exposició de motius
«El voluntariat, en tant que exercici madur de democràcia participativa exercit per la ciutadania, és un bé
preuat que la Generalitat de Catalunya es va comprometre a preservar, ja l’any 1991, amb la promulgació
de la Llei 25/1991, de 13 de desembre, per la qual es
creava el l’Institut Català del Voluntariat, una llei –
avui en dia derogada– que va ser pionera a l’Estat; i
posteriorment amb el reconeixement de la Carta del
Voluntariat de Catalunya reconeguda pel Parlament de
Catalunya mitjançant la Resolució 98/V, de 29 de maig
de 1996. L’any 2002, representants de les entitats i associacions de Catalunya es van aplegar a Barcelona
per tal de celebrar el 2n Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat. En el manifest aprovat, es remarcava que «l’acció voluntària, lliure i compromesa,
de moltes persones per a la millora constant de les condicions de vida i per a la defensa i l’acreixement de la
societat i la cultura catalanes, ha constituït un element
essencial en la configuració de Catalunya com a país
amb una identitat pròpia» i es feia incís en els reptes
més immediats, entre els quals hi havia la necessitat de
«generar un marc legal i fiscal que afavoreixi de manera més determinant el paper de l’associacionisme i el
conjunt del tercer sector». Com a complement d’aquest
treball, l’any 2008 el Govern va impulsar el primer Pla
Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, fruit
d’un ampli procés participatiu i que representa, encara avui, un full de ruta innovador i potent en aquesta
matèria, tal i com es reflecteix en l’articulat d’aquesta
llei. Transcorreguts els anys, es considera primordial
una actualització dels drets i els deures de les persones voluntàries i de les organitzacions que acullen les
persones voluntàries, a fi de vetllar pel correcte desenvolupament de la tasca en la qual col·laboren plegats i
garantir-lo.»

Paràgrafs 11è
No hi ha cap esmena presentada.

3.01.01.
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Paràgraf 13è

182

Paràgraf 16è

Esmena 182
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (50)

Modificació i addició al paràgraf 13è de l’exposició de
motius
«L’article 166.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
atorga a la Generalitat «la competència exclusiva en
matèria de voluntariat, que inclou, en tot cas, la definició de l’activitat i la regulació i la promoció de les
actuacions destinades a la solidaritat i a l’acció voluntària que s’executin individualment o per mitjà d’institucions públiques o privades». En exercici d’aquesta
competència, el Parlament de Catalunya està decidit
a aprovar aquesta Llei per tal de fomentar, promoure,
reconèixer, i protegir i donar a conèixer el voluntariat
com a agent de transformació social i alhora preservar
el model català de voluntariat, i, d’altra banda, per reconèixer institucionalment les accions solidàries que
els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya porten a
terme amb l’afany de participar i col·laborar en moltes activitats que actualment es desenvolupen a Catalunya.»
Paràgraf 14è
No hi ha cap esmena presentada.
Paràgraf 15è

183

Esmena 183
De modificació
GP Socialista (48)

De l’exposició de motius, paràgraf quinzè
«[...] a participar amb transparència en la millora de la
cohesió social, des de la llibertat [...].»

184

Esmena 184
De modificació i addició
GP de Ciutadans (2)

A l’exposició de motius
«[...]
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Llei reflecteix el
compromís de la Generalitat de Catalunya de promoure el model català de voluntariat aprofundint en el dret
de la ciutadania a participar amb transparència en la
construcció social, des de la llibertat, des de la seva
pròpia realitat i des de la independència de la societat
civil.
[...]»

3.01.01.

Núm. 638

185

Esmena 185
De modificació
GP Socialista (49)

De l’exposició de motius, paràgraf setzè
«Aquesta Llei consta de 5 títols [...].»
Paràgraf 17è

186

Esmena 186
De modificació
GP Socialista (50)

De l’exposició de motius, paràgraf dissetè
Nova redacció
«En les disposicions generals regulades en el títol I es
detallen l’objecte de la Llei, i els conceptes de voluntariat, de projecte de voluntariat, de persones voluntàries, la naturalesa jurídica de les entitats sense ànim
de lucre que desenvolupen els projectes de voluntariat
així com el seu àmbit d’aplicació, a fi de reconèixer-los
i identificar-los d’entre les nombroses actuacions realitzades per voluntat pròpia i de manera gratuïta. La
Llei, en aquet sentit, vol reconèixer el voluntariat com
un element diferencial d’entre les diverses formes de
participació.
El títol i també incideix especialment en els principis
que inspiren el voluntariat i a la vegada s’estableixen
els àmbits d’actuació on es desenvolupen les activitats
d’interès general que conformen el voluntariat, dut a
terme per les persones voluntàries a través dels projectes i els programes de les entitats. En aquest sentit, la
Llei deixa palès que el voluntariat s’esdevé en el moment que la persona es vincula a un projecte perquè
desitja canviar una realitat determinada que percep i
valora desajustada, amb la voluntat de transformar-la
i millorar-la, per la qual cosa cal entendre que el voluntariat és una actitud social que respon al sentiment
de sentir-se solidari i a la vegada beneficiari de l’acció, i es du a terme des de la sensibilitat per detectar
situacions i necessitats diverses que requereixen actuacions.»

187

Esmena 187
Addició
GP de Convergència i Unió (4)

Al dissetè paràgraf del Preàmbul
«[...]. En aquest sentit, la Llei deixa palès que el voluntariat s’esdevé en el moment que la persona es vincula
a un projecte dut a terme per una entitat privada sense
ànim de lucre perquè desitja canviar una realitat determinada que percep i valora desajustada, amb la voluntat de transformar-la i millorar-la, per la qual cosa cal
entendre que el voluntariat és una actitud social que
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respon al sentiment de sentir-se solidari i a la vegada
beneficiari de l’acció, i es du a terme des de la sensibilitat per detectar situacions i necessitats diverses que
requereixen actuacions.»

188

Esmena 188
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (5)

«El títol II aborda les relacions de les persones voluntàries amb les entitats; i ho fa tant des de la definició
de la persona voluntària com des de la definició de les
entitats que han de poder garantir l’exercici del voluntariat com una expressió lliure i independent de la ciutadania. El títol II presenta l’espai en el qual neix i s’estructura el voluntariat, que no és un altre que l’espai
de les entitats privades sense ànim de lucre. Aquest és
l’espai natural i lògic d’intervenció d’aquelles persones
que volen fer sentir la seva veu per poder intervenir directament en la resolució dels reptes que es plantegen
al conjunt de la societat. El títol II estableix els drets i
els deures de les persones voluntàries i de les entitats
i la seva naturalesa jurídica, que fan possible les accions voluntàries, i renova i actualitza els drets i els deures recollits en la Carta del Voluntariat de Catalunya.
Aquests drets i deures delimiten el marc de relació entre les entitats i el voluntariat i han de poder-ne garantir un correcte exercici i un encaix òptim en resposta a
la missió compartida.»
Esmena 189
De modificació
GP Socialista (51)

De l’exposició de motius, paràgraf divuitè
Nova redacció
«El títol ii aborda les relacions de les persones voluntàries amb les entitats i les persones destinatàries i ho
fa tant des de la definició de la persona voluntària com
des de la definició de les entitats que han de poder garantir l’exercici del voluntariat com una expressió lliure i independent de la ciutadania. El títol II presenta
l’espai en el qual neix i s’estructura el voluntariat, que
no és un altre que l’espai de les entitats privades i, subsidiàriament, el sector públic. Aquest és l’espai natural
i lògic d’intervenció d’aquelles persones que volen fer
sentir la seva veu per poder intervenir directament en
la resolució dels reptes que es plantegen al conjunt de
la societat. El títol II estableix els drets i els deures de
les persones voluntàries, els drets de les persones destinatàries i els drets i deures de les entitats que fan possible les accions voluntàries, i renova i actualitza els
drets i els deures recollits en la Carta del Voluntariat
de Catalunya. Aquests drets i deures delimiten el marc
de relació entre les entitats i el voluntariat i han de po3.01.01.

Paràgrafs 19è
Esmena 190
D’addició
GP Socialista (52)

Al paràgraf dinovè, de l’exposició de motius

Al divuitè paràgraf del Preàmbul

189

der-ne garantir un correcte exercici i un encaix òptim
en resposta a la missió compartida.»

190

Paràgraf 18è

Núm. 638

«La importància de delimitar els drets i els deures del
voluntariat, de les persones destinatàries i també de
les organitzacions [...].»
Paràgraf 20è

191

Esmena 191
De modificació
GP Socialista (53)

De l’exposició de motius, paràgraf vintè
Nova redacció
«El títol III estableix les relacions entre les administracions públiques i les entitats mitjançant els principis rectors que han de regir aquestes relacions. S’han
de fomentar en els principis de col·laboració, complementarietat i participació i té com a objectiu la cohesió
social i la vertebració territorial. amb l’objectiu de cercar l’acord entre els diferents actors participants en el
territori. Aquesta col·laboració entre les administracions i les entitats es regula preferentment sota la forma
d’un conveni de col·laboració.
En aquest marc conceptual, el Govern de la Generalitat de Catalunya es dota de quatre elements estructurals que han de vertebrar i garantir la governança
de les polítiques de voluntariat a Catalunya: existència
d’un òrgan consultiu i assessor en matèries associatives i de voluntariat, el Consell de l’Associacionisme i el
Voluntariat; disseny del conjunt de les polítiques públiques que afecten el sector, a través del Pla d’associacionisme i voluntariat; promoció i impuls del cens d’entitats de voluntariat com a registre públic, i suport a
la formació del voluntariat duta a terme per entitats.»
Paràgraf 21è
No hi ha cap esmena presentada.
Paràgraf 22è
No hi ha cap esmena presentada.
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Addició de nous paràgrafs

192

Núm. 638

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana les esmenes 165, 167, 168, 178,
181, 182, 183, 187, 188 i 194.

Esmena 192
D’addició
GP Socialista (54)

D’un paràgraf vint-i-dosè bis, a l’exposició de motius
«El Títol V descriu quines han de ser les polítiques públiques de foment i suport a l’associacionisme de les
administracions públiques catalanes i s’especifiquen
quines actuacions promouran i quines relacions s’establiran amb les entitats.»

La Ponència no fa cap recomanació respecte a les esmenes 164, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 179, 180, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193 i
195.

Text presentat

Projecte de llei del voluntariat

Paràgraf 23è
No hi ha cap esmena presentada.

Esmenes presentades

Paràgraf 24è

193

No hi ha cap esmena presentada.

Esmena 193
De modificació
GP Socialista (55)

Recomanacions de la Ponència

De l’exposició de motius, paràgraf vint-i-quatrè
Nova redacció
«Les disposicions transitòries preveuen el període de
dos anys per a l’adaptació de les entitats a les regulacions de la Llei.»

194

La recomanació de la Ponència, al Capítol I, d’una esmena transaccional entre les esmenes 2, 4, 6, 7, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20, i el text del Projecte dóna al
títol del Projecte un nou redactat:
«Projecte de llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme»
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2015

Esmena 194
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (51)

Modificació del paràgraf 24è de l’exposició de motius

Violant Cervera i Gòdia, Pere Bosch Cuenca, Eva Granados Galiano, Fernando Sánchez Costa, Lorena Vicio
so Adria, José María Espejo-Saavedra Conesa, David
Fernàndez i Ramos

«Les disposicions transitòries preveuen els terminis i
les condicions per a l’adaptació de les entitats a les regulacions de la Llei, i per l’adaptació dels programes
de voluntariat vinculats a una Administració Pública.»
Paràgraf 25è

195

Esmena 195
D’addició
GP Socialista (56)

Al paràgraf vint-i-cinquè, de l’exposició de motius
«Les disposicions finals primera i segona estableixen,
respectivament, l’habilitació per al desenvolupament
reglamentari que sigui necessari, la previsió que en el
termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei el Govern de la Generalitat aprovarà un projecte de llei de foment i suports a l’associacionisme que
derogarà el Títol V d’aquesta Llei i l’entrada en vigor
de la Llei.»

3.01.01.

Tramitacions en curs
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