
ESTATUT DEL VOLUNTARIAT 

 

 

1. OBJECTE 
 
  Este estatut es basa en la Llei 15/1 del 96 del Voluntariat. S’entén per 
voluntari/ària totes aquelles persones físiques que realitzen accions altruistes i 
solidàries a favor dels veïns de la comunitat. 
 
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
  Els voluntaris participaran en el Programa Intergeneracional del 
Voluntariat, realitzat per la Delegació de Servicis Socials de l’Ajuntament de 
Torrent, el desenvolupament de la qual és exclusivament municipal. 
 
 
3. UBICACIÓ 

 
  La seu per a reunions i la coordinació d’actuacions és el Departament 
de Benestar Social de l’Ajuntament. 
 
 
4. DRETS DELS VOLUNTARIS 

 
  4.1. Rebre inicialment amb continuïtat la informació, la formació, el 
suport i l’orientació que requerisquen en compliment de les seues actuacions per part 
dels tècnics de l’Ajuntament. 
 
  4.2. Participar activament en el disseny, l’organització, l’execució i 
l’evolució del Programa Intergeneracional de Voluntariat. 
 
  4.3. Estar coberts els riscos per malaltia o accident, quan es deriven de 
l’exercici de l’acció voluntària. 
 
  4.4. Disposar d’una acreditació identificativa tant de la condició de 
voluntari com de l’entitat a què pertany. 
 
  4.5. A ser abonades les despeses que es desprenguen de l’acció 
voluntària. 
 



  4.6. A plantejar uns límits d’actuació quan no es puga fer esta en les 
degudes condicions d’higiene i seguretat o de no acceptació per part del receptor de 
l’ajuda. 
 
 
5. DEURES DELS VOLUNTARIS 

 
  Els voluntaris considerats en este estatut estan obligats: 
   

5.1. A respectar i complir el seu contingut. 
 
  5.2. A participar i col·laborar activament en el desenvolupament del 
Programa Intergeneracional del Voluntariat. 
 
  5.3. A preservar la seua pròpia intimitat i la de la persona a qui es 
presta l’acció voluntària. 
 
  5.4. A la coordinació i seguiment de les seues actuacions per part del 
professional responsable. 
 
  5.5. A comprometre’s i respectar els horaris disponibles amb el 
receptor de l’acció i notificar-ho en cas d’impossibilitat. 
 
 
6. RÈGIM JURÍDIC 

 
  Els conflictes que sorgisquen entre els voluntaris i les organitzacions 
en l’exercici de les activitats pròpies del voluntariat es dirimiran per la jurisdicció 
competent d’acord amb el que establixen les normes processals. 
 
 
7. RESPONSABILITAT DE L’ENTITAT 

 
  La Delegació de Servicis Socials a través de la persona responsable del 
Programa Intergeneracional del Voluntariat vetlarà pel compliment de les normes 
vigents en este estatut, formarà els nous voluntaris i els donarà suport en l’exercici 
de la seua acció. 
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