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GUIÓ PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES A LA FITXA 36.3  

SUPORT A PROJECTES O ACTUACIONS D’INNOVACIÓ SOCIAL EN EL MARC DEL FOMENT DE 
L’ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT      

 
Es preveu que aquesta fitxa pugui tenir una durada de dos anys, si l’ens ho contempla. 
Per a la valoració del projecte presentat és necessari facilitar tota la informació que es 

demana, amb especial atenció a la sol·licitada al punt 2 i 3. 
 

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

1. Dades de l’ens local en relació al projecte 
2. Dades de l’ens local en relació a l’associacionisme i el voluntariat 1 
3. Descripció de l’estat de l’ens públic en relació a l’acompliment de la llei 25/2015. 
4. Descripció del projecte i durada . 

5. Justificació del projecte 
6. Objectius del projecte (estratègics i operatius) 

7. Descripció d’agents amb qui es vol dur a terme el projecte 
8. Descripció metodològica 

9. Descripció de les actuacions i resultats previstos 
10.Recursos 
11.Calendari 

12.Mecanismes de difusió del projecte  
13.Disseny de l’avaluació del projecte  

 

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. Dades de l’ens local en relació a l’associacionisme i el voluntariat 

a. L’ens disposa de Punt/programa de voluntariat?     (SI/NO) 

b. De quina regidoria/conselleria depèn? 

c. Disposa d’eines i procediments per atendre i ¡ orientar les persones voluntàries ? 

(SI/NO)  i Quines:  

Disposa d’eines i procediments per atendre i ¡ orientar les entitats sense ànim de 
lucre?    (SI/NO)  i  Quines:  

                                                           
1 Estan exempts de presentar aquestes dades els ens locals que amb anterioritat hagin dut a terme projectes en el 
marc de la fitxa 36.2 
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d. L’ens impulsa activitats de reconeixement, suport i promoció i sensibilització del 
voluntariat i l’associacionisme (SI/NO)  i  Quines:  

e. Quin nombre d’entitats i persones interessades a fer voluntariat s’han atès al llarg del 
darrer any? 

 

f. Quin ha estat el motiu principal de la seva demanda? (concreteu per a persones i 
entitats) 

 
 

3. Descripció de l’estat de l’ens públic en relació a l’acompliment de la 

llei25/2015 

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:  

a. 1.El regidor o tècnic responsable de l’activitat    

b. 2.Un tercer contractat per l’ens local 
c. 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 

 
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 
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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 

   

   

   

 

4. Descripció del projecte i durada 

Expliqueu de manera breu quin és el vostre projecte i què vol aconseguir, i indiqueu amb 

quina temporalitat es preveu el projecte (segons correspongui).  
 

 L’ens local desenvoluparà tot el projecte el 2017  

 L’ens local desenvoluparà tot el projecte durant el 2017 i el 2018   
 

 

5. Justificació del projecte  

Argumenteu i expliqueu – en relació a les dades exposades- per què el projecte 

representa una innovació social en el marc del foment de l’associacionisme i el 

voluntariat com a eix de col·laboració amb el món local, fent especial èmfasi als elements 

i punts claus que  fan d’aquest, un projecte innovador. 

 

6. Objectius del projecte 

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

Objectius estratègics Objectius operatius 

A   
A.1 

A.2 

B   
B.1 

B.2 

 

7. Descripció d’agents amb qui es vol dur a terme el projecte.  

Descriviu quines persones i organitzacions i ens estan implicats en el projecte i quin és el 

grau d’implicació que s’espera i/o es preveu que tinguin.  

FASE ACTUACIÓ (NOM I PERSONES I QUÈ ES PREVEU QUE FARÀ 
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DESCRIPCIÓ BREU)  ORGANITZACIONS QUE 

S’IMPLICARAN? 

CADASCÚ? 

    

    

    

    

    

 

 

8. Descripció metodològica 

Expliqueu com es durà a terme el projecte en relació a: 

 1) la coordinació i el treball en xarxa amb els agents implicats: 

 2) els mitjans utilitzats: 

 

9. Descripció de les actuacions i resultats previstos 

Expliqueu les característiques del projecte i les seves fases,  les activitats que es realitzaran 

en casa fase i els resultats que se n’esperen obtenir. 

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE:  

 

 

 

 

FASES (número i nom de 

cada fase i breu descripció 

ACTIVITAT (cal detallar 

nom i breu descripció; cal 

posar-les a la fase 

corresponent) 

RESULTATS QUE ES 

VOLEN ACONSEGUIR 

(descriure’ls per cada 

activitat) 

Fase 1:   

   

   

Fase 2:   

   

(podeu afegir tantes files i columnes com us calgui.  
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10. 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 

              
              
              
              
              

 

2018 

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

              
              
              
              
              
              

 

11. Recursos  

escriviu 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 25%) 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) 
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PRESSUPOST 2018 

Concepte import Actuacions/activitats a què respon 
   
   
   
   
Total 2018   

 

 

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

   

(1) L’aportació de l’ens local ha de ser mínima del 25% del pressupost 

(2) L’aportació del Departament pot arribar fins el 75% 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). 

 

 

12. Mecanismes de difusió del projecte 

Descriviu els mecanismes de difusió del projecte entre els diferents agents implicats i com es 

donarà a conèixer l’acció innovadora i els resultats finals (impuls a la  transferibilitat).  

 

13. Disseny de l’avaluació del projecte  

Presenteu la planificació de l’avaluació del projecte, concretant 1) què cal avaluar, quines 

preguntes es vol respondre (sobre el disseny o la implementació del projecte), 2) qui 

participa 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. 

    

    

    

 


