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GUIÓ PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES A LA FITXA 36.1 
 

POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN PUNT DE VOLUNTARIAT MUNICIPAL O 
COMARCAL. 

 
 

1. CARACTERÍSTIQUES DE LA FITXA: 

 
Per a la posada en funcionament d’un Punt de Voluntariat es considera indispensable que 
l’ens local disposi d’una  diagnosi de la realitat entorn el voluntariat i l’associacionisme. 

Es preveu que aquesta fitxa pugui tenir una durada de dos anys, si l’ens ho contempla, i 
que la diagnosi pugui formar part d’una de les fases del projecte. 

 
 
En tot cas, la diagnosi (*)que l’ens local aporti d’inici o prevegi realitzar,  ha de 

recollir les dades sobre l’estat actual del voluntariat i l’associacionisme al municipi, i cal que 
hi constin, com a mínim: 

a. Introducció: Descripció general del fet associatiu i de voluntariat a l’ens local 
b. Llistat de les entitats de l’ens local i àmbits en els quals actuen 
c. Activitats que desenvolupa cadascuna d’ aquestes entitats 
d. Quines d’aquestes entitats tenen voluntariat 
e. Nombre de persones voluntàries per entitat i total de persones voluntàries. 
f. En quins altres espais/activitats del municipi/ens local hi ha voluntariat vinculat i de qui depèn. 
g. Si el municipi disposa de registre d’entitats privades sense ànim de lucre i de qui depèn, i quina és 

la finalitat i utilitat d’aquest. 
h. Si l’ens local aporta recursos econòmics i materials a les entitats. Detallar quins recursos materials 

i econòmics. 
i. Conclusió de l’ens local sobre la interpretació de les dades de la diagnosi en relació a la voluntat 

de l’ens local de constituir el PV i tenint en compte el que estableix  la Llei 25/2015 del voluntariat i 
foment de l’associacionisme. 

 

 

 
 

 
(*) Des de fa un temps el departament dona suport a l’estudi Panoràmic  

(http://www.elpanoramic.org/el-panoramic), que és un projecte de diagnosi associativa elaborat amb 

la participació d’entitats i que du a terme l’Observatori del tercer sector juntament amb altres 

entitats. Aquesta diagnosi, que es va actualitzant  permet la comparativa de dades entre localitats, 

tipus d’entitats i territoris i permet incloure preguntes personalitzades que siguin d’utilitat per aquest.  

 
 

 

 
 

 
 

http://www.elpanoramic.org/el-panoramic
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2. GUIÓ-FORMULARI DEL PROJECTE QUE ES VULGUI PRESENTAR. 
 

El projecte que es presenti ha d’incloure els següents punts:  
 

1. Dades de l’ens local en relació al projecte 
2. Descripció de l’estat en que es troba l’ens públic en relació a l’acompliment de la llei 

25/2015  

3. Justificació del projecte  
4. Descripció del projecte, i durada . 
5. Objectius del projecte (estratègics i operatius) 
6. Descripció d’agents amb qui es vol dur a terme/elaborar el projecte ( especificar per a 

cada fase/part) 
7. Descripció de les actuacions, els seus destinataris  i els resultats previstos 
8. Calendari (per a cada anualitat) 
9. Recursos ( especificar per a cada anualitat i actuació, segons formulari adjunt) 
10. Mecanismes de difusió del projecte (especificar per a cada fase/part) 
11. Disseny de l’avaluació del projecte (especificar per a cada fase/part) 

 

1. Dades de l’ens local en relació al projecte  

 

Nom de l’ens local: 

Nom del /la responsable tècnic del projecte:         

Correu electrònic de contacte:                                       

Telèfon de contacte: 

Regidoria /Conselleria de la qual depèn el projecte: 

 

2. Descripció de l’estat en què es troba l’ens públic en relació a l’acompliment 

de la llei 25/2015  

a. Hi ha persones voluntàries vinculades directament a l’ens públic?     (SI/NO) 

b. Hi ha persones voluntàries assegurades per  l’ens públic?   (SI/NO)                          

c. Hi ha persones voluntàries vinculades a equipaments de titularitat pública?  (SI/NO)   

d. L’ens local organitza activitats puntuals en les quals demana voluntaris? (SI/NO) 

e. En cas afirmatiu qui coordina aquestes persones:  

1.El regidor o tècnic responsable de l’activitat    
2.Un tercer contractat per l’ens local 

3.Una entitat del municipi que participa a l’activitat   
  

f. En cas que hagueu contestat afirmativament les preguntes a, c i d, concreteu les 

informacions que us demanem en el següent quadre i posteriorment per a cadascuna 
d’elles les mesures de canvi i transició per adaptar-se a la llei 25/2015 
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Voluntariat vinculat a l’ens públic: 

Regidoria 
àrea /o 
ens local 

en el cas 
de CC 

Número  
de 
volunta

ris 
vinculat

s 

Tasques que fan  
(descriure breument) 

On fan la 
tasca (lloc 
físic) 

Mitjana 
d’hores 
setmanals   

que hi 
dedica un 

voluntari  

     

     

     

     

     

Total 
voluntaris 
ens   

    

 

 
Mesures de transició del voluntariat vinculat a l’ens públic 

Activitat de 

voluntariat 

Proposta de transició (descriure 

breument cap on avançarà/es 

reconvertirà) aquesta:  

Calendari previst 

adaptació Llei 

   

   

   

 

3. Justificació del projecte  

 Disposeu d’una diagnosi ?                                                                                 SI             NO                                                     

 (ha de recollir les dades que es demanen a 1. Característiques de la fitxa 

 Si responeu SI,  cal que l’adjunteu com a annex al projecte que presenteu.(SI NO L’ADJUNTEU 

NO ES VALORARÀ EL PROJECTE PRESENTAT)  

 Si responeu NO,   cal que la diagnosi formi part del projecte que presenteu. (SI NO INCLOEU 

FER LA DIAGNOSI AL PROJECTE PRESENTAT, AQUEST NO ES VALORARÀ)  

A continuació argumenteu i expliqueu perquè el projecte és necessari en el vostre entorn (en unes 5 

línies) 
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4. Descripció del projecte de posada en marxa d’un Punt/programa de voluntariat i durada 

Expliqueu de manera breu quin és el vostre projecte i què vol aconseguir,  quines 
fases tindrà  i indiqueu si es preveu el seu desenvolupament en una anualitat o en 

dues (marcant la casella següent) 
  

L’ens local desplegarà el seu projecte en l’anualitat 2017      
L’ens local desplegarà el seu projecte en les anualitats  2017- 2018   

 
 

NOM DEL PROJECTE  

 

QUE VOL ACONSEGUIR  

 
 

 
 
 

 
 

FASE I NOM  DESCRIPCIÓ BREU ANY EN QUÈ ES FARÀ 

1.   

2.   

..   

   

 

5. Objectius del projecte que presenteu 

       Definiu els objectius estratègics del projecte, desglossant-los en objectius operatius. 

Objectius estratègics Objectius operatius 

A   

A.1   

A.2   

A.3   

A.4   

B   

B.1   

B.2   

B.3   
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6. Descripció d’agents amb qui es vol dur a terme/elaborar el projecte 

Descriviu quines persones i organitzacions es preveu que estiguin implicades en cada fase del projecte i 

quin és el grau d’implicació que s’espera i/o es preveu que tinguin en les actuacions.  

FASE ACTUACIÓ (NOM I 

DESCRIPCIÓ BREU)  

PERSONES I 

ORGANITZACIONS QUE 

S’IMPLICARAN? 

QUÈ ES PREVEU QUE FARÀ 

CADASCÚ? 

    

    

    

 

7. Descripció de les actuacions, els seus destinataris i els  resultats previstos 

Expliqueu totes les  actuacions que es faran en cada fase del projecte, a qui van destinades i quina són 

els resultats que s’esperen obtenir de cadascuna. 

 

FASE ACTUACIÓ (NOM I 

DESCRIPCIÓ BREU)  

DESTINATARIS RESULTATS QUE S’ESPEREN OBTENIR 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

8. Calendari 

Indiqueu quan es realitzaran les diferents fases del projectes i les seves activitats.  

2017 

FASE ACTUACIÓ/ACTIVITAT (*) GEN. FEB MAR ABR MAI JUN Jul Ago Set OCT NOV DES 
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2018 

FASE ACTUACIÓ/ACTIVITAT (*) GEN. FEB MAR ABR MAI JUN Jul Ago Set OCT NOV DES 

              
              
              

(*) Aquest camp es farà servir de referència en l’avaluació mitjançant la fitxa RUDEL. 

 

9. Recursos  

Descriviu amb quins recursos humans, funcionals (equipaments, espais, etc.) i econòmics es comptarà. 

Pel que fa al recursos econòmics, cal adjuntar a la sol·licitud del contracte programa un pressupost  amb 

el pla de finançament del projecte (a dur a terme en un o dos anys) detallat per anualitats i conceptes.  

En el pressupost  es farà constar  l'aportació de l'ens local (mínim 50%) i l'import sol·licitat al 

Departament, atenent que la quantitat màxima que atorgarà aquest per a la totalitat del projecte -a la llum 

del projecte presentat per l'ens-  serà d'un màxim de 15.000 €.  (amb independència que el projecte es 

desenvolupi en una o dues anualitats) 

PRESSUPOST 2017 

Concepte import Actuacions/activitats a què respon 
   
   
   
Total 2017   

 

Total 2017 Aportació ens local (1) Import sol·licitat al DTASiF (2) 

   

 

PRESSUPOST 2018 

Concepte import Actuacions/activitats a què respon 
   
   
   
Total 2018   

 

Total 2018 Aportació ens local (1) Import sol·licitat mal DTASiF (2) 

   

 

(1) L’aportació de l’ens local ha de ser mínima del 50% del pressupost 

(2) L’aportació del Departament pot arribar fins el 50% del pressupost, atenent que la quantitat màxima per aquesta 
fitxa és d’un total 15.000 € (amb independència que el projecte es faci en un o dos anys). 
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10. Mecanismes de difusió del projecte 

Descriviu quina difusió es preveu en aquest projecte i quins mecanismes, recursos i eines es faran servir 

en cada fase/actuació 

 

Actuació a 

difondre  

Objectiu de la 

difusió 

Destinataris de la difusió i 

nombre aproximat 

Mitjans de difusió que 

s’utilitzaran 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

11. Disseny de l’avaluació del projecte  

Presenteu la planificació de l’avaluació del projecte, concretant per a cada fase 1) què cal avaluar  2) qui 

participarà de l'avaluació: amb qui es comptarà per formular i respondre aquestes preguntes  i 3) com i 

quan recollireu la informació, quins espais o tècniques utilitzareu. 

FASE  QUÈ CAL AVALUAR QUI HA D’AVALUAR COM ES FARÀ L’AVALUACIÓ. 

    

    

    

 

 

 


