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REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE L’ACTIVITAT DEL 
VOLUNTARIAT 

 
 
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 L’article 9.2 de la Constitució, assenyala que correspon als Poders Públics facilitar 
la participació de tots els ciutadans a la vida social. 
 
 Per una banda els article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim local i a l’article 130 del ROF, en relació al àmbit estatal, i per altra, en els 
articles 116 i següents   de la Llei 20/2006, del Parlament de les Illes Balears,  de 15 de 
desembre, municipal i règim local de les Illes Balears instrumenten mecanismes 
fonamentals per la participació ciutadana  en els temes d’actuació municipal. 
 
 D’altra part  la Llei 6/1996, del voluntariat  fixa com objectius, la promoció i 
facilitar la participació solidària dels ciutadans  en actuacions de voluntariat en 
organitzacions, entre d’altres públiques, com una expressió de solidaritat  des de la llibertat 
i l’altruisme. 
 
 Per això aquest Ajuntament creu necessari la regulació de la participació de les 
persones que amb caràcter voluntari i altruista col·laboren  en les diferents activitats que 
dur a terme aquest Ajuntament amb uns incentius  de seguretat de l’exercici de les 
col·laboracions com en aspectes formatius dels participants en dues vessant, la pròpia de 
l’activitat i de l’ampliació dels coneixements en la vida local. 
 
 Així mateix aquest Ajuntament creu necessari que les persones participin, de forma 
voluntària, no solament amb les activitats que pugui dur a terme l’ajuntament, sinó que 
proposin altres activitats que creguin necessaris per la bona convivència, per la solidaritat  i 
pel  benestar  de tots els petrers/es. 

 
 Article 1.- 
 

 L’ajuntament de Petra, conscient del valor  social del voluntariat, estableix aquest 
reglament  per tal de fomentar-lo en diferents àmbits d’actuació, com a expressió de la seva 
voluntat de promoure la participació, la solidaritat i el pluralisme. 
 
 Article 2.-  
 
 Per activitats de voluntariat s’han d’entendre les prestades de manera personal i 
gratuïta, sense cap finalitat de lucre i de forma solidària. 
 
 Son drets del voluntari: 
 

- Rebre, tant amb caràcter inicial com permanent, la informació, formació, suport, 
orientació i en tot cas, els mitjans materials necessaris per exercir les funcions 
que se li assignin. 

- Ser tractat sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i 
creences. 
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- Participar activament  en les àrees a on s’inscrigui. 
- Ser reembossat  de les despeses realitzades en el compliment de les funcions. 
- Realitzar les seves activitats en condicions de seguretat i higiene en funció de 

l’activitat  en que participi. 
 

Son deures del voluntari: 
 

- complir els compromisos adquirits, respectant les finalitats i la normativa. 
- Guardar respecte a tercers, la confidencialitat de la informació rebuda i 

coneguda en el decurs de la seva activitat. 
- A rebutjar  qualsevol contraprestació pecuniària que pugui rebre  relacionada 

amb les seves accions. 
- Respectar els drets  dels beneficiaris  de la seva activitat voluntària. 
- Actuar de forma diligent  i solidària. 
- Participar en les tasques  formatives previstes per l’Ajuntament de Petra de 

manera concreta per a les activitats i funcions encomanades, així com les que  
de caràcter permanent tinguin que mantenir la qualitat dels serveis que es 
prestin. 

- Respectar i tenir cura dels recursos materials que es posin a la seva disposició. 
 
 Poden ser voluntaris/àries totes les persones majors de 18 anys i els menors a partir 
de setze  anys degudament autoritzats pels pares o tutors, que estiguin empadronats a Petra. 
 
 Article 3.-  
 
 L’activitat del voluntariat no pot ser mai retribuïda. 
 

 Article 4.- 
 
 Els àmbits d’actuació del voluntariat son diverses: social, cultural, solidària,  
ambiental, de cooperació internacional , civil, esportiu i altres,  i poden ser objecte de 
modificació, reducció o ampliació en el pas del temps. 
 
 Article 5.-  
 
 Es crearà una borsa  o un registre de voluntàries/àries dins diferents àrees i en 
mantindrà actualitzat. 
 

 Article 6.- 
 

 La inscripció en el registre municipal de voluntariat sols implica  la voluntat i 
disposició de les persones inscrites de prestar serveis  a la comunitat, en col·laboració de 
l’ajuntament, en diferents activitats ciutadanes. 
 
 Article 7.- 
 
 El registre municipal de voluntariat  estarà format per fitxes en les quals  
s’inclouran les dades personals, l’àmbit d’actuació escollit  i altres dades que es considerin 
importants. 
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 Article 8.- 
 
 L’Ajuntament de Petra procurarà als voluntaris/àries una manera d’identificar-se 
que els permeti  distingir-se quan realitzin les seves tasques. 
 
 Article 9.- 
 
 L’ajuntament de Petra, per tal de donar un suport actiu als voluntaris que amb ell 
col·laborin, els procurarà una assegurança que cobreixi qualsevol eventualitat d’accident  o 
malaltia produïts arran de l’exercici  de les tasques que se li han encomanat. 
 
 Article 10.- 
 
 El caràcter de  voluntari inscrit en el registre  municipal atorga el dret a ser 
consultat, des de l’Ajuntament, sobre el contingut  i la forma de dur a terme les actuacions 
que promoguin les diferents regidories en què intervingui el voluntariat. 
 
 Article 11.- 
 

 La presidència de les assemblees del voluntariat n’ostentarà el Batle o regidor o 
ciutadà  en qui delegui i comptarà sempre amb la col·laboració dels regidors/es  de les àrees 
relacionades amb els  àmbits d’acció d’aquest voluntariat 

 
Article 12.- 

 
 La gestió del servei  del voluntariat es realitzarà  des de l’ajuntament mateix, des del 
punt d’informació de l’Agent local de desenvolupament o des del lloc que l’ajuntament 
consideri oportú. 
 
 Article 13.- 
 
 L’ajuntament de Petra es compromet a mantenir contactes periòdics  amb el 
voluntariat  i a realitzar un mínim d’una assemblea anual per tal d’escoltar-ne les 
aportacions i consultar-los respecte  de les activitats que es projectin  des de l’Ajuntament i 
en el seu àmbit, i totes aquelles assemblees extraordinàries que calguin , sempre que ho 
consideri oportú la presidència o una tercera part dels seus membres. 
 
 Article 14.- 
 
 L’ajuntament de Petra realitzarà campanyes informatives per donar a conèixer  el 
servei a la població. 
 
  
 


