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SÍNTESI 



Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme  

La LLEI consta de:  

26 articles dividits en, 

ü  4 capítls 

ü  1 disposició addicional 

ü   3 disposicions transitòries 

ü  1 disposició final 

La MOTIVACIÓ de la LLEI és:  

§ Reconèixer i identificar les accions que són pròpiament de voluntariat 

§  Potenciar, promoure i protegir les accions que responen al model català de 

voluntariat  
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CAPÍTOL I. Disposicions generals 
 

Article 1. Objecte i finalitat 

Article 2. Àmbit d'aplicació 

Article 3. Definicions (Voluntariat, Voluntaris, Acció voluntària, ...) 

Article 4. Principis de l’acció voluntària 

Article 5. Activitats d’interès general 

Article 6. Règim jurídic de la relació de voluntariat 

Article 7. Full de compromís  

 



CAPÍTOL II. Subjectes del voluntariat:  
Voluntaris i entitats, destinataris acció voluntària i AAPP 

 
SECCIÓ PRIMERA. Règim jurídic de la relació de voluntariat exercida en el marc d’un programa 

de voluntariat 

Article 8. Drets dels voluntaris  

Article 9. Deures dels voluntaris  

Article 10. Drets de les entitats  

Article 11. Deures de les entitats 

 

SECCIÓ SEGONA. Drets i deures dels destinataris de l’acció voluntària 

Article 12. Drets dels destinataris de l’acció voluntària  

Article 13. Deures dels destinataris de l’acció voluntària 



CAPÍTOL III. Les administracions públiques, l’associacionisme i el voluntariat 
 

SECCIÓ PRIMERA. Principis 

Article 14. Principis rectors  

Article 15. La relació de l’Administració de la Generalitat amb les entitats 

 

SECCIÓ SEGONA. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 

Article 16. Naturalesa 

Article 17. Funcions 

Article 18. Composició 

Article 19. Funcionament 

Article 20. Mitjans materials 

 

SECCIÓ TERCERA. El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat  

Article 21. Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 

Article 22. Procés elaboració i avaluació PNAV 

Article 23. Contingut PNAV 

Article 24. Els instruments de planificació sectorial i local 

 

SECCIÓ QUARTA. El Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 

Article 25. Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya - Cens d'Entitats   

 

 



CAPÍTOL IV. Foment de l’associacionisme i el voluntariat  
Article 26. Mesures de suport  i foment de l’associacionisme i el voluntariat 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Voluntariat exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei  
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Adaptació de les entitats  

> 100 voluntaris = 1 any 

< 100 voluntaris = 2 anys 

Segona. Adaptació dels programes de voluntariat vinculats a una administració 

pública (termini 2 anys per alinear-se amb llei) 

Tercera. Projecte de llei de foment de l’associacionisme 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL. Desplegament reglamentari 
 

 


