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FITXA % APORTACIÓ ENS LOCAL 
(*) 

% APORTACIÓ 
GENERALITAT 

IMPORT MÀXIM QUE ES 
VOL FINANÇAR ASSIGNAT 
A AQUESTA FITXA 

Especificacions 

36.1 Posada en 
funcionament d’un Punt 
de Voluntariat municipal 
o comarcal 

- Finançar com a 
mínim el 50% de 
les remuneracions 
del personal 
necessari per a la 
implementació del 
projecte. 

 

Es finança com a màxim el 
50%de les remuneracions 
del personal necessari per 
a la implementació del 
projecte. 

Tenint en compte que 
l’import màxim de la 
quantitat serà de 
15.000 € per projecte i  
ens local (amb 
independència que sigui a 
un o dos anys) 

La fitxa pot ser per un a 
per dos anys, a criteri de 
l’ens local. L’import final 
que s’assigni a aquesta 
fitxa apareixerà a l’annex 
econòmic del CP que signa 
l’ens local  en un o en dos 
anys, depenent quin sigui 
el ritme que l’ens local 
decideixi. 

36.2 Promoció d’activitats 
de foment, 
reconeixement i suport 
de l’associacionisme i 
voluntariat  
 

- L’ens local pot 
imputar despeses 
de personal en la 
seva aportació. 

- També pot 
justificar fins a un 
30% de l’import 
consignat pel DPT, 
amb despeses de 
personal  

- A més, l’ens local 
ha de cobrir com a 
mínim el 20% de 
l’activitat. 

 

Es finança com a màxim el 
80% de l’activitat. 
 
El 30% de l’import 
assignat a l’ens local pot 
ser justificat amb 
despeses de personal. 

L’import màxim de les 
quantitats serà de 5.000€ 
any/ens local  
(es recomanada presentar 
tantes activitats com l’ens 
local consideri. El 
pressupost total a 
justificar serà el de les 
activitats que entrin a CP) 

La fitxa surt per dos anys 
per facilitar la gestió de 
l’ens i per garantir futur 
d’activitat dels PV. 
 
L’import/s final/s que 
s’assigni a aquesta fitxa/es 
apareixerà a l’annex 
econòmic del CP que signa 
l’ens local.  
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36.3 Innovació  
Suport a projectes o 
actuacions d’innovació 
social en el marc del 
foment de 
l’associacionisme i 
voluntariat 

L’ens local ha de finançar, 
com a mínim, el 25% de 
l’actuació 
 

Es finança com a màxim el 
75% de l’activitat 

Tenint en compte que 
l’import màxim de la 
quantitat serà de 
15.000 € per projecte i  
ens local (amb 
independència que sigui a 
un o dos anys) 

La fitxa pot ser per un a 
per dos anys, a criteri de 
l’ens local. L’import final 
que s’assigni a aquesta 
fitxa apareixerà a l’annex 
econòmic del CP que signa 
l’ens local  en un o en dos 
anys, depenent quin sigui 
el ritme que l’ens local 
decideixi. 

 

 

(*) CALDRÀ JUSTIFICAR LA TOTALITAT DEL COST DEL PROJECTE QUE ES PRESENTA 


