
 
 

FULL DE COMPROMÍS 
És un document on es formalitza la relació entre la persona voluntària i l’entitat, que especifica, 
el caràcter voluntari i altruista de la relació, les funcions i tasques acordades, el compromís de 
rescabalament de les a despeses assumides per la persona voluntària, la formació fixada com a 
necessària per l’entitat i l’existència d’una assegurança per a la persona voluntària d’acord amb 
el que estableix l’article 8 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de 
l’associacionisme. 

Si el voluntari que col·labora amb l’entitat és soci d’aquesta, no cal que signi el full de 
compromís. 

 

Per què hem de tenir un full de compromís? 

- Perquè és una obligació legal. Segons l’article 7 de la Llei del voluntariat, la relació entre 
el voluntari i l’entitat que l’acull s’ha de formalitzar per escrit, amb un full de compromís. 

- Perquè dona seguretat jurídica a l’entitat i al voluntari. 

El full de compromís és el document principal que permet acreditar: 

- El vincle entre l’entitat i el voluntari. 
- Que l’acció voluntària segueix la normativa vigent. 

 

Quines entitats estan obligades a signar un full de compromís? 

Les entitats privades sense ànim de lucre que disposin d’un programa de voluntariat 
desenvolupat a Catalunya. 

 

En quins casos NO és obligatori signar un full de compromís? 

Quan el voluntari és soci de l’entitat. En aquest cas, la relació del voluntari queda emparada pels 
estatuts de l’entitat i el llibre tercer del Codi civil de Catalunya. De totes maneres, si en un mateix 
programa conviuen voluntaris socis i no socis, és recomanable que tots ells signin el full de 
compromís i gaudeixin del mateix tractament respecte de l’activitat voluntària. 

Quan el voluntariat es fa en els àmbits següents: 

- protecció civil, 
- prevenció, extinció d’incendis i salvaments, 
- voluntariat per a la cooperació al desenvolupament, regit per la Llei 26/2001, de 31 de 

desembre. 

Quan el voluntariat es fa en projectes o campanyes puntuals d’entitats sense ànim de lucre o 
administracions que mobilitzen els ciutadans per una causa concreta. 

 

 

 



 
 

Quina informació ha de tenir el full de compromís? 

El full de compromís ha d’incloure la informació següent: 

- El caràcter voluntari i altruista de la relació. És important que al full de compromís hi 
constin l’acceptació lliure i voluntària de la tasca per part del voluntari, i el caràcter 
altruista de la seva acció. 

- Les funcions acordades. La descripció de les funcions que assumirà el voluntari. Hi 
podem incloure el temps de dedicació o l’horari acordat. Si el voluntari canvia de 
tasques, cal actualitzar el full de compromís. 

- El compromís de rescabalament de les despeses assumides pel voluntari. Si s’acorda que 
el voluntari recuperarà els diners que hagi d’avançar per a l’activitat voluntària, cal fer-
ho constar al full de compromís. 

- La formació fixada com a necessària per l’entitat. El voluntari té el dret de rebre la 
formació necessària per desenvolupar l’activitat, i té el deure de participar activament 
en la formació que s’acordi. Per això, el compromís amb la formació ha de ser present 
al document. 

- L’existència d’una assegurança. És important que al document hi consti l’obligació de 
l’entitat de contractar una assegurança que cobreixi els riscos derivats de l’activitat del 
voluntari, i els danys que, involuntàriament, podria causar a tercers. 

- Al document també s’hi han de tenir en compte les condicions de gènere i la conciliació 
de la vida laboral i familiar del voluntari. 

És convenient i recomanable annexar al full de compromís: 

– El conjunt de drets i deures del voluntariat i de l’entitat. 
– Les condicions i les formes de finalitzar el compromís. 
– L’autorització de l’ús de les dades personals. 
– L’autorització dels drets d’imatge. 
– Els acords de confidencialitat d’informació. 
– El certificat negatiu de delictes sexuals (per als voluntaris que estan en contacte amb 

menors d’edat). 

 


