
 
ASSEGURANÇA DE VOLUNTARIAT PER ENTITATS: 
 
La Llei del voluntariat preveu el dret del voluntari i el deure de l’entitat de disposar d’una assegurança que 
cobreixi: 
 
 els riscos derivats de l’activitat en què participa el voluntari. 
 els danys que es podrien causar, de manera fortuïta, com a conseqüència del desenvolupament de 

la tasca voluntària. 
 
Les entitats han de contractar una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per cobrir els possibles 
riscos que pot patir el voluntari i per garantir la seguretat de l’activitat davant de tercers. 
 
Per contractar aquests tipus d’assegurances, us podeu adreçar pràcticament a qualsevol companyia o 
corredoria d’assegurances. També us podeu adreçar a alguna de les entitats del tercer sector que ja 
ofereixen aquesta assegurança col·lectiva i que prèviament han fet l’esforç i la feina de negociar unes 
condicions determinades amb un corredor d’assegurances i amb una companyia concreta. 
 
A continuació, us presentem diferents opcions a on podeu obtenir més informació i contractar 
l’assegurança dels voluntaris: Fundació Pere Tarrés, Suport Tercer Sector, la Federació catalana de 
voluntariat social i Xarxanet. 
 

 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS.  
 
https://www.peretarres.org/assegurances/voluntariat 
 
Dades de contacte: 

Fundació Pere Tarrés  
Numància 149 - 151  
08029 Barcelona  
Tel.93 430 16 06 

dll a dj / 9 - 18.30h 
dv / 9 - 15h 

fundacio@peretarres.org 
 
La pàgina inclou un formulari de contacte per sol·licitar més informació. 
 
QUÈ OFEREIX AQUESTA ASSEGURANÇA DE VOLUNTARIAT? 
 
L’adhesió, per mitjà d’un formulari senzill, a una assegurança integrada per dues pòlisses contractades per 
la Fundació Pere Tarrés: una d’accidents i una altra de responsabilitat civil. 
Aquesta entitat fa més de vint anys que facilita assegurances anualment a gairebé 112.000 nens, nenes i 
joves en activitats de temps lliure i des de fa nou anys a gairebé 54.000 voluntaris. 
 
 
L’assegurança cobreix: 
 
 Indemnització per mort per accident fins a 8.150 € 
 Indemnització per invalidesa permanent fins a 16.300 € 
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 Assistència sanitària per accidents 1.000 € 
 Responsabilitat civil fins a un límit de 2.000.000 € per sinistre i 3.000.000 € per anualitat de 

l’assegurança per al conjunt de voluntaris adherits a la pòlissa. La cobertura màxima per danys 
corporals i sinistre per víctima individual és de 180.000 €. Aquests són també els límits per 
respondre les fiances civils que s’obliga a depositar en tot sinistre. 

 
L’assistència mèdica en una suposada malaltia està garantida pel sistema públic i universal de la Seguretat 
Social. 
 
COST I VIGÈNCIA: 
 
ANUAL 
El període de vigència de la pòlissa de voluntariat és de l'1 de febrer al 31 de gener, de cada any. 
 
COST DE L'ASSEGURANÇA 
Si la primera adhesió es de més de 50 persones, totes les ampliacions tindran un cost de 3,30 €, amb la 
possibilitat d'actualitzar els llistats sempre que es produeixin canvis de persones. 
 
Si la primera adhesió és de menys de 50 persones, totes les ampliacions tindran un cost de 4,00 €. 
Es pot assegurar el número de persones que es desitgi* (haurà de coincidir amb el llistat que s’adjunti). 
 
* Consultar condicions de cost per a col·lectius de més de 1.000 voluntaris i/o activitats de curta durada. 
 
Les adhesions per les pòlisses de Lleure i Voluntariat tenen un període de vigència a data d’efecte el dia en 
què fas la contractació i fins al final de l’anualitat (a no ser que s'acordin activitats de curta durada 
prèviament). 
 
A més, a partir d’ara ja no hi haurà places vacants! Es podrà assegurar el número de persones que es desitgi, 
que haurà de coincidir amb el document adjuntat d’assegurats o bé amb el llistat introduït. 
 
 
EXTRACTE DE COBERTURES: 
 
1. ACCIDENTS 
 
1.1. Objecte de l’assegurança 
La pòlissa cobreix els voluntaris membres d’entitats en el llistat que es lliuri en el moment de formalitzar 
l’adhesió a la pòlissa col·lectiva contractada per la Fundació Pere Tarrés. 
 
Condicions i cobertures que s’envien i es llegeixen abans de tramitar l’assegurança: 
 
Es poden assegurar persones menors de 18 anys, tenint en compte que per sota dels 14 anys la prestació 
de mort seria en concepte de despeses de sepeli. La pòlissa cobreix els voluntaris fins als 85 anys d'edat. Es 
podrà ampliar a partir d'aquesta edat i sense límit de la mateixa, sempre que s'acompleixin unes condicions 
determinades i s'acordi expressament. En aquests casos la cobertura serà únicament la de mort per 
accident. 
 
Veure prestacions i sumes garantides als apartats 1.2, 1.3 i 1.4. 
 



 
La pòlissa cobreix els accidents que puguin produir-se mentre els assegurats estiguin realitzant activitats 
organitzades per l’entitat adherida, incloent el risc “in itínere”, sempre que l’entitat organitzadora de 
l’activitat estigui al corrent del pagament de les primes corresponents. 
 
L’àmbit territorial de cobertura és tot el món. La pòlissa té les exclusions habituals: guerres, malalties, 
embriaguesa, suïcidi o temptativa, baralles, apostes, exposició voluntària a perills inútils, ús d’aeronaus i 
esports considerats d’alt risc. 
 
1.2. Garanties i capitals assegurats: fins els 79 anys d’edat 
 
 Mort per accident 8.150 € 
 Invalidesa permanent per accident 16.300 € 
 Assistència sanitària per accident: 
 Centres lliure elecció: 1.000 € 
 Centres designats per la companyia: il·limitada (Dins de les condicions especials d'aquesta pòlissa 

queda modificat el límit assegurat fixat en l'apartat 10.4. de la Cobertura de Assistencial Sanitària 
per accident, i les prestacions efectuades per professionals o proveïdors sanitaris no concertats per 
l'assegurador es garantissin fins a 1.000 € per sinistre. A efectes d'aquesta cobertura no obstant 
això, l'assegurat s'obliga a comunicar el sinistre en el termini establert a l'apartat 15.1, i acceptar la 
derivació a un centre mèdic recomanat per l'assegurador un cop superada l'assistència mèdica 
d'urgència, sempre que aquesta derivació sigui possible a l'àrea geogràfica de l'ocurrència del 
sinistre.) 

 
1.3. Garanties i capitals assegurats: des dels 79 fins als 85 anys d’edat 
 
 Mort per accident 3.000 € 
 Invalidesa permanent per accident 6.000 € 
 Assistència sanitària per accident 600 € 

 
1.4. Garanties i capitals assegurats: a partir dels 85 anys d’edat (consultar prèviament) 
 
 Mort per accident 3.000 € 

 
Les Associacions / Entitats que s’adhereixin a l’ Assegurança hauran de portar un control sobre el Col·lectiu 
total de persones Assegurades, de tal manera que la proporció de persones de mes de 85 anys no superi el 
percentatge del 4% sobre el total. En cas de que es superi la xifra indicada, hauran de posar-ho en 
coneixement explícit de la Fundació Pere Tarrés per estudiar cas a cas la excepció sobre la norma. 
 
2. RESPONSABILITAT CIVIL 
 
2.1. Objecte de l’assegurança 
 
La pòlissa garanteix la responsabilitat civil general imputable a les persones voluntàries i a l’entitat, com a 
conseqüència de danys corporals i materials causats a tercers. Cobreix la integritat patrimonial del voluntari 
i de l’entitat a la qual pertany, garantint-ne les indemnitzacions pecuniàries exigides pels danys causats. 
Garanteix, també, la responsabilitat civil pels danys corporals dels quals puguin ser víctimes els propis 
voluntaris en les activitats organitzades o promogudes per l’entitat que promocioni les accions voluntàries. 
Queda coberta la prestació de fiances civils, així com la defensa i prestació de fiances per cobrir la 
responsabilitat criminal. L’àmbit de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil és tot el món excepte 
EEUU, Canadà i Mèxic. La pòlissa té les exclusions habituals. Les més importants són els danys ocasionats 
en estat etílic, per vehicles a motor o per obligacions contractuals, i els danys produïts al medi ambient. 



 
 
2.2. Garanties i capitals assegurats. 
La companyia cobreix la responsabilitat civil fins al límit màxim de 2.000.000 € per sinistre i 3.000.000 € per 
anualitat d’assegurança pel conjunt dels voluntaris adherits a la pòlissa. La cobertura màxima per danys 
corporals i sinistre és de 180.000 € per víctima individual. Aquests són també els límits per respondre a les 
fiances civils que s’obliguin a dipositar en qualsevol cas de sinistre. 
 
CONTRACTACIÓ ONLINE DE L’ASSEGURANÇA: 
 
https://assegurances.peretarres.org/Default.aspx?_ga=2.163642360.693885460.1613376451-
712864337.1612870646 
 
 
 

SUPORT TERCER SECTOR.  
 
https://suport.fundesplai.org/serveis/assegurances/ 
 
Dades de contacte: 

Carrer Riu Anoia 42-54 
08820 El Prat de Llobregat 
(+34) 93 474 74 50 
infosuport@fundesplai.org 

 
La gestió d’assegurances dins les entitats sense ànim de lucre és una tasca fonamental per garantir el seu 
correcte funcionament.  
 
Assegurança Voluntariat: Cobreix els casos d’accidents i malaltia, així com la responsabilitat civil en la qual 
puguin incórrer les persones voluntàries. 
 
DEMANAR PRESSUPOST: 
 
Formulari per demanar un pressupost per l’assegurança: 
 
https://suport.fundesplai.org/demana-un-pressupost/?servei=Assegurances 
 
 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS).  
 
https://voluntaris.cat/recursos/assegurances-etiques/ 
 
Dades de contacte: 

Carrer d’en Grassot, 3, 2n 
08025 Barcelona 
Tel. 933 14 19 00 
Laura Codina (tècnica d’assegurances) 
assegurances@voluntaris.cat 
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Les entitats us trobeu obligades a contractar una doble assegurança que cobreixi l’actuació de la persona 
voluntària que col·labora amb vosaltres. 
 
Des de la FCVS, compromesos amb la inversió èticament orientada i el foment de l’Economia Social i 
Solidària, gestionen la subscripció d’una doble pòlissa col·lectiva d’accidents i de responsabilitat civil de 
persones voluntàries, amb un producte assegurador que prové de dues companyies que han obtingut 
respectivament el segell Ethsi d’Assegurança ètica. 
 
La corredoria de capçalera és Arç Cooperativa: 
 
https://arc.coop/es/ 
 
La subscripció a la doble pòlissa cobreix les persones voluntàries d’entitats federades, de grups que 
pertanyen al Secretariat Català pel Voluntariat Social i d’entitats no federades que compten amb programes 
de voluntariat. 
 
Per tal de fer més fàcil i àgil la tramitació posen al vostre abast Voluntariatsegur.cat, una web que us 
permetrà donar d’alta i de baixa a les vostres persones voluntàries. 
 
https://voluntariatsegur.cat/acces 
 
Les assegurances gestionades amb criteris ètics pretenen aflorar els beneficis socials, introduint en el 
mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica i del mutualisme. 
 
 

XARXANET: 
 
Quina assegurança necessita la teva entitat? 
 
https://xarxanet.org/juridic/noticies/quina-asseguranca-necessita-la-teva-entitat 
 
El món de les assegurances és sovint desconegut i enrevessat per a la majoria de la societat. Per al tercer 
sector, que abraça entitats molt diverses regulades per múltiples convenis i normatives, la dificultat per 
escollir l’assegurança adient s’intensifica. 
 
Quina assegurança necessito? Cada quant l’he d’actualitzar? A la falta de coneixement sobre el tipus 
d’assegurança que cal que contractem se li suma la desconfiança generalitzada cap a les companyies 
asseguradores. Pago per assegurances inútils? Em cobreixen del tot? 
 
Molts d’aquests dubtes es poden resoldre a través de la Guia d’Assegurances del Tercer Sector Social. El 
document simplifica la terminologia utilitzada en la presentació dels principals productes asseguradors i 
resumeix les obligacions asseguradores a què estan sotmeses les organitzacions sense ànim de lucre. 
 
https://xarxanet.org/biblioteca/guia-dassegurances-al-tercer-sector-social 
 
 
Contingut de la Guia: 
 
La Guia compta amb diverses fitxes que resumeixen les característiques bàsiques dels diferents tipus 
d’assegurances útils per al tercer sector. Entre aquestes es troben les assegurances de responsabilitat civil 
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professional, D&O, d’automòbils, avals de l’administració... Cada resum inclou una breu descripció, un llistat 
d’avantatges i l’explicació de les modalitats existents. 
 
A més, a partir de l’anàlisi de 120 normatives i convenis, el document relaciona cada llei amb l’obligació 
asseguradora que comporta. Per exemple, les entitats que s’acullen al conveni d’acció social amb infants, 
joves, famílies i altres en situació de risc, podran saber que necessiten una assegurança de responsabilitat 
civil per sinistre amb un capital assegurat de 300.000 euros, i una d’accidents de 18.000 euros en cas de 
mort i fins a 30.000 en cas d’invalidesa permanent. 
 
El document també presenta el conjunt de riscos a gestionar per les organitzacions i detalla les diferents 
maneres d'entomar-los. Un capítol està dedicat a descriure els elements que prenen part en la gestió de 
sinistres i en un altre s'aprofundeix en les entitats que hi intervenen (mediadores, asseguradores, 
reasseguradores, pèrits i el Consorci de Compensació d'Assegurances). 
 
Finalment, s'expliquen els aspectes clau del mercat assegurador que treballa amb valors ètics i solidaris, un 
àmbit en el qual és especialista Arç Cooperativa. 
 
Per a qualsevol dubte, recordeu que podeu comptar amb l'assessorament gratuït per a entitats que ofereix 
Xarxanet a través d'aquest formulari: 
 
https://serveis.voluntariat.org/assessorament/ 
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