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DOCUMENT D’ADHESIÓ A LA 
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS 

 

En/na          

en qualitat de   

i en representació de l’entitat  

amb domicili social al carrer  

amb codi postal  al municipi de  a l’illa de  

Telèfon  Correu electrònic: 

 
 
 
MANIFESTA:  
 

• Que l’entitat que representa té entre les seves finalitats promoure, 
conscienciar i sensibilitzar a la societat de les Illes Balears en matèria de 

voluntariat i participació. 

• Que entén la Plataforma de Voluntariat com un espai de coordinació i 
col·laboració entre les entitats de les Illes que promouen el voluntariat. 

• Que accepta el codi ètic de la Plataforma de Voluntariat. 

• Que vol adherir-se a la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears 
perquè persegueixen finalitats similars. 

 
 
Per això, es compromet a presentar la documentació necessària per tal de 
sol·licitar l’adhesió a la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears. A la 
propera Assemblea General que es celebri. 
 
 
 
Data: 
 
Signat: 
 
 
 
 
 
NOTA: la presentació d’aquest document no eximeix l’obligació de presentar la documentació 
necessària davant la Comissió Executiva (article 6è dels estatuts) per tal de formalitzar-ne 
l’entrada. La documentació és; acord de junta o òrgan de govern corresponent, estatuts, 
memòria d’activitats del darrer any, certificat de nombre de persones voluntàries. 
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DOCUMENT DE COMPROMÍS D’ACCEPTACIÓ DEL CODI ÈTIC DE LA  
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS 

 

En/na          

en qualitat de   

i en representació de l’entitat  

amb domicili social al carrer  

amb codi postal  al municipi de  a l’illa de  

Telèfon  Correu electrònic: 

 
 
 
MANIFESTA:  
 

• Que l’entitat que representa té entre les seves finalitats promoure, 
conscienciar i sensibilitzar a la societat de les Illes Balears en matèria de 

voluntariat i participació. 

• Que en el si de la seva entitat es desenvolupen, d’entre altres, programes 
i projectes de voluntariat amb persones que lliurament han decidit dedicar 
part del seu temps als altres de manera altruista. 

• Que la seva entitat compleix el que estableix la normativa vigent en 
matèria de voluntariat, sobre tot en allò que fa referència als drets i 
deures de les persones voluntàries i de les entitats de voluntariat.   

 
Per això, es compromet a complir en tot moment els principis establerts al 
Codi Ètic de la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears.  
 
 
 
Data: 
 
Signat: 

 

 


