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Premi Voluntariat 2017 

 
 
QUÈ TROBARÀS EN AQUESTA GUIA? 
  
Informació que et pot ser d’utilitat a l’hora de valorar: 
 

 els requisits que el vostre projecte o activitat haurà de complir  

 els elements que et permetran entendre la finalitat del Premi Voluntariat 
2017   

 els aspectes has de tenir en compte quan redactis el teu projecte.  

 
 
Índex de continguts 
 

1. Elements a tenir presents abans d’iniciar la sol·licitud 
2. A qui va adreçat? 
3. Com he de presentar la sol·licitud? 
4. Quin és el tema de la convocatòria actual? 
5. Com he de presentar el meu projecte o activitat? Com l’explico? 
6. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte 

o activitat? 
7. Quants projectes puc presentar per al Premi Voluntariat 2017? 
8. Què he de tenir en compte quan empleni l’annex? 
9. Si sóc l’entitat premiada, què he de fer? 
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Premi Voluntariat 2017 
 
 

1. Elements a tenir presents abans d’iniciar la sol·licitud 
 
Aquest document és un resum dels aspecte més rellevants en relació a aquest 
premi. Al mateix torn, es recullen alguns dels punts més importants de les 
bases reguladores i de la convocatòria que et poden ser útils a l’hora d’elaborar 
la redacció  del projecte o activitat. No obstant, aquesta guia no pretén 
substituir la lectura de les bases reguladores ni de la convocatòria. Cal que les 
llegeixis detingudament per poder conèixer totes les obligacions, condicions... 
que hauràs de complir. 
 
Et recordem que les bases reguladores són les que es van publicar l’any 
passat, i que podràs consultar al DOGC (núm. 7242, de 8 de novembre de 
2016): http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7242/1549632.pdf 
 
 

2. A qui va adreçat el Premi Voluntariat 2017? 
 
A aquelles entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el 
Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya en la data de publicació de la 
convocatòria ordinària corresponent. 
 

 

3. Com he de presentar la sol·licitud? 
 

La presentació s’ha de realitzar, preferentment, a través del portal de tràmits de 
la Generalitat de Catalunya: http://tramits.gencat.cat; sens perjudici d’emprar la 
via presencial. 
Per tal de dur-la a terme caldrà que el representant legal de l’entitat, o la 
persona degudament autoritzada, disposi d’un certificat electrònic vàlid (els 
podeu consultar al punt 4.2 de la convocatòria). 
La documentació que caldrà adjuntar (que podeu consultar a la convocatòria i a 
les bases), en el cas que s’empri el portal de tràmits de la Generalitat de 
Catalunya, s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça 
spav.tsf@gencat.cat, amb l’enllaç corresponent a la transferència d’arxius feta 
mitjançant We-Transfer al web www.wetransfer.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7242/1549632.pdf
http://tramits.gencat.cat/
mailto:spav.tsf@gencat.cat
http://www.wetransfer.com/
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4. Sobre quin tema versa la convocatòria anual? 
 
 
Enguany, per a la vintiquatrena edició del Premi Voluntariat, les entitats 
interessades podran presentar la sol·licitud de projectes la finalitat dels quals 
sigui, o bé la millora de l’impacte del voluntariat dins l’entitat i l’establiment dels 
indicadors per a mesurar-ho, o bé la millora de l’impacte del voluntariat de 
l’entitat en la societat i de l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho. Has 
de tenir present que aquest projecte o activitat l’has d’implementar al llarg de 
l’any 2018! 
 
Entenem per impacte social aquells canvis positius, de millora..., que preveus 
aconseguir amb les actuacions de la teva entitat. En aquest sentit podem 
interpretar aquests impactes des de dos punts de vista: 
 

 “Interns”: destinats a millorar, per exemple, el funcionament de l’entitat, 
entès àmpliament. És a dir: com optimitzes els recursos humans dels 
que es dota la teva entitat (persones voluntàries, personal contractat, 
equip directiu...), la millora de la gestió, el disseny dels projectes sota un 
altre punt de vista... 

 “Externs”: destinats a la millora de les persones ateses, o de l’entorn 
social, el medi ambient, el patrimoni cultural... Dit amb d’altres paraules: 
quins efectes s’esdevenen en l’entorn en el qual actua la teva entitat, 
fruit de l’aplicació de l’activitat o projecte que ens presentes. 
Partint de la base que dependrà del teu àmbit o àmbits d’actuació a 
partir dels quals l’hauràs d’articular. 

 
En aquesta edició es vol valorar com aquest impacte intern o extern es 
produeix o es potencia gràcies a l’actuació del vostre equip de voluntariat. 
 
Per tant, és molt important que la relació entre voluntariat i impacte social 
quedi ben reflectida en el teu projecte. 
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5. Com he de presentar el meu projecte? Com l’explico? 
 
Volem que ens expliquis quin és el teu projecte o activitat tenint en compte que 
el que pretens aconseguir ha d’estar en consonància amb l’àmbit o àmbits de la 
teva entitat, tal i com hem esmentat abans. 
 
Aquest diagrama potser t’ajuda a fi d’elaborar l’activitat o projecte amb el que 
vulgui participar la teva entitat: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Recursos: ens has de detallar de quins elements materials i humans 
disposes a la teva entitat per tal d’executar el projecte o activitat que ens 
presentes. 

 Agents d’interès: ens has d’explicar quins agents intervenen en el teu 
projecte. Per agents hem d’entendre totes aquelles persones que hi 
participen del teu projecte. És a dir: membres de l’entitat (equip directiu, 
persones assalariades, persones sòcies, persones voluntàries...), 
persones usuàries, familiars d’aquestes, resta de la població... 
Aquest element permet mesurar quantitativament, i qualitativa, l’àmbit 
d’acció del teu projecte i que incidirà directament en l’impacte social del 
teu projecte en l’entorn on es desenvolupa . 

 Accions: són les actuacions que duen a terme els agents fent ús dels 
recursos que l’entitat posa al seu abast. És a dir, volem copsar com 
optimitzes els recursos de l’entitat i la tasca que desenvolupen les 
persones voluntàries; així com aquestes accions impacten en les 
persones destinatàries/entorn del teu projecte, la pròpia entitat, les 
persones voluntàries i aquelles que, malgrat que no esdevinguin un actor 
primari com a persones beneficiàries, potencialment, se’n poden 
beneficiar d’aquestes accions. 

Recursos 

Agents 
d'interès 

Accions 
Resultats 

Impacte del 

voluntariat 
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 Resultats: és la conseqüència del punt anterior. És a dir, volem copsar 
els canvis que podran esdevenir-se arran la implementació d’aquest 
projecte en el marc territorial i poblacional on la teva entitat desenvolupa 
la seva activitat.  

 Impacte: el teu projecte parla de l’impacte del voluntariat dins l’entitat, o 
bé de l’impacte dels projectes de voluntariat de l’entitat en la societat? 
Parla’ns dels indicadors que has establert per mesurar el seu posterior 
efecte en l’entorn on s’ha desenvolupat.   
Si és el primer cas: quin pot ser el grau de transformació a nivell intern 
en la teva entitat? De quina manera pot contribuir aquest projecte o 
activitat al reforçament del paper del voluntariat al si de la teva entitat? 
Si és el segons cas: quin serà el grau de transformació en l’entorn 
territorial i poblacional?  Com creus que afectarà a les persones 
usuàries? Creus que implicarà a d’altres sectors del vostre entorn? 
I en ambdós casos: quins indicadors establiràs per a mesurar aquest 
impacte? 
 
 

Com he d’elaborar el meu projecte? 
 
No hi ha un model estàndard per a la presentació del projecte. Pots redactar-lo 
com vulguis, però hauràs de tenir present els criteris de valoració (punt 6) al 
llarg de l’elaboració del teu projecte, atès que és a partir de la vostra explicació 
que el jurat farà la valoració del projecte. 
 
És important que tinguis en compte aquests aspectes per tal d’elaborar el teu 
projecte:  
 

 Quin objectiu persegueixes amb aquest projecte o activitat? Cerques la 
millora i l’enfortiment del teixit social del teu entorn? Vols difondre valors 
cívics i comunitaris?... Has de tenir clar el perquè necessites conèixer 
l’impacte social del voluntariat per poder definir i elaborar els objectius. 

 Per què presentes aquest projecte o activitat? Respon a una demanda 
de la població del vostre entorn? O sorgeix per iniciativa de la vostra 
entitat? Com l’implantareu? On el desenvolupareu?...  

 Tens identificat el “punt de partença”? Coneixes quin és el “nivell” actual 
del que vols mesurar? O justament el que pretens és dissenyar 
l’instrument i el conjunt d’indicadors per a valorar-ho? 

 Quins agents interns i externs, segons cada cas, intervenen en el 
disseny del projecte o actuació que presentes (per exemple: persones 
voluntàries, persones sòcies de la teva entitat, persones usuàries...)? 

 Quines sinèrgies s’estableixen entre aquests col·lectius? Com es 
coordinen i es compenetren?... 

 Quina metodologia faràs servir, és a dir, com ho faràs? 

 Quines activitats (internes o externes, si escau) i calendari d’execució 
hauràs de preveure per a concretar el teu projecte? 

 Quins indicadors utilitzaràs per a recollir la informació dels resultats o 
desenvolupament del projecte? 

 O la finalitat del projecte és l’elaboració dels indicadors? 
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 Tens establert quins instruments utilitzaràs per a recollir la informació 
que necessitis (per exemple: enquestes, formularis, entrevistes, 
trucades, visites, anàlisi de grup ...) i com ho emmagatzemaràs (per 
exemple, audiovisual, aplicatiu específic de recollida de dades, office...)? 

 Quins canvis penses que es poden produir en benefici del vostre entorn? 
Quina eficàcia n’esperes?... 
 

 Si no aconsegueixes el que volies, com preveus continuar? 

 Quins mecanismes de difusió faràs servir per amplificar l’efecte del 
vostre projecte/activitat? (aquest serà un element que ens haureu de fer 
esment a l’annex, no us oblideu) 

 Penses que és d’aplicació a d’altres projectes de la teva entitat?  

 Quin tipus d’avaluació realitzaràs per copsar si has assolit o no els teus 
objectius? Realitzaràs una avaluació contínua o final?   

 
 
És important que per presentar el projecte tinguis molt en compte els criteris 
de valoració establerts per al Premi Voluntariat 2017. Més endavant els 
trobaràs. Et recomanem que els llegeixis detingudament i que els tinguis ben 
presents en l’elaboració del vostre projecte o activitat. Et recordem que aquests 
criteris estan a les bases reguladores del Premi publicades l’any passat, tal 
com t’hem indicat a l’inici d’aquesta guia. 
 
Paral·lelament, has de saber que disposaràs d’un document, anomenat: 
“ANNEX”. En aquest document hauràs de desglossar els recursos econòmics 
de la teva entitat, així com aquells que provinguin d’altres administracions 
públiques o entitats privades, necessaris per dur a terme el projecte o activitat 
que ens presentis.  
 
És cabdal que la teva explicació sigui clara i diàfana. Per tal d’ajudar-te, en el 
següent punt et presentem els criteris que hauràs de tenir en compte quan 
redactis la teva proposta. 
 
¡Important! Tingues present que aquest Premi Voluntariat és per a projectes la 
finalitat dels quals sigui, o bé la millora de l’impacte del voluntariat dins l’entitat i 
l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho, o bé la millora de l’impacte dels 
projectes de voluntariat de l’entitat en la societat i de l’establiment dels 
indicadors per a mesurar-ho. 
 
 

6. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan 
redacti el projecte? 
 
 
Com hem enunciat més a munt, quan valorem el teu projecte o activitat, 
tindrem en compte els criteris de valoració que estableixen les bases 
reguladores i que us detallem tot seguit:   
 

Consideracions generals 
 

 La puntuació màxima que es pot assolir és un màxim de 100 punts. 
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 La puntuació mínima que cal aconseguir per tal d’obtenir el Premi 
Voluntariat és de 60 punts.  
 

 Si cap sol·licitud assolís la puntuació mínima de 60 punts, es podria 
declarar el Premi desert. 

 L’import a concedir és una quantitat fixa de 10.000 euros. 
 

 

Els criteris 
 
Els criteris de valoració són: 
 

a) La qualitat del projecte o activitat presentat, vinculats a l’objecte de la 
convocatòria  del projecte 
Aquest criteri valora l’estructura, els objectius, la metodologia, el pla 
d’implementació, la perspectiva de gènere (si està present des del mateix 
moment del dissenys del projecte i com, o si pel tipus de projecte només 
s’incorpora el llenguatge no sexista, o si no escau...), així com el calendari 
d’execució i els sistemes d’avaluació per tal de verificar si s’han assolit els 
objectius del projecte que ens presentes. 
Puntuació màxima: 50 punts. 
Cal que tinguis cura a l’hora d’exposar els objectius que persegueixes amb 
aquest projecte, de quins recursos compta la teva entitat (humans i/o materials 
amb els que comptaràs) i el que vols aconseguir. De la mateixa manera que cal 
que els objectius estiguin clarament definits i redactats, caldrà que ens 
expliquis com els vols aconseguir i quines activitats duràs a terme i quan. 
També ens hauràs d’explicar com et canviarà com a entitat, en què milloraràs.   
 
b) El pes específic del voluntariat de l’entitat en l’execució del projecte 
presentat. 
En aquest sentit valorarem  de quina manera participa el voluntariat en 
l’elaboració, implementació i avaluació del projecte o activitats presentats. És 
important que quedi explicitat quin és el paper del voluntariat en el projecte, és 
a dir, com ha participat en el disseny, què ha aportat, con s’han recollit les 
seves aportacions... 
Puntuació màxima: 20 punts.  
 
 
c) Nombre i tipologia de les persones. 
Es valora com es preveu la implicació de tothom que intervingui en el projecte 
presentat. Es valora positivament que hi participi el màxim de persones de 
l’entitat, no només pel que fa al seu nombre, sinó també a la diferència de 
perfils (persones associades, contractades, usuàries), i els diferents graus 
d’implicació corresponents. 
És a dir, a banda de les persones voluntàries, quantes persones participen en 
l’execució del projecte presentat? Es valorarà hom que participi activament en 
el desenvolupament del projecte o activitat, així com les persones destinatàries.  
Puntuació màxima: fins a 15 punts.  
 
d) Sostenibilitat econòmica del projecte o activitat. 
Aquest criteri valora la capacitat d’autofinançament per tal d’executar o dur a 
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terme el projecte o activitat, sens oblidar-nos, d’altres fonts de finançament 
previstos. Cal que detallis clarament els conceptes a l’apartat del pressupost. 
 
Puntuació màxima: 10 punts.  
 
 
 
e) Difusió.  
Un element a tenir en compte consistirà en l’estratègia de la que disposa la 
teva entitat per donar a conèixer el teu projecte o activitat, així com els 
resultats.   
Puntuació màxima: 5 punts.  
 
 

7. Quants projectes puc presentar per al Premi Voluntariat 
2017? 
 
Només es pot presentar UN SOL projecte per entitat per tal de concórrer al 
Premi Voluntariat 2017. 
 
 

8. Què he de tenir en compte quan empleni l’annex? 
 
A banda d’indicar les dades d’identificació de la teva entitat, caldrà que ens 
especifiquis l’àmbit (o àmbits) de la teva entitat, així com no oblidar-te de 
detallar les dades econòmiques respecte al projecte. En aquest apartat ens 
hauràs de detallar amb quins recursos compta la teva entitat per dur a terme el 
projecte o activitat que ens presentes. Ens hauràs de d’explicar, per exemple, 
de quins recursos econòmics i de personal compteu, així com indicar-nos si, al 
mateix torn, disposes d’una altra font de finançament provinent d’altres 
administracions públiques o d’entitats privades.  
 
 
 

9. Si sóc l’entitat premiada, què he de fer?   
 
Si, finalment, la teva entitat ha estat premiada, la proclamació es farà coincidir 
durant la celebració del Dia Internacional del Voluntariat a finals d’aquest any. 
Has de tenir present, però, que el projecte o activitat premiada i que hauràs de 
realitzar al llarg del 2018, l’hauràs d’exposar a l’acte de commemoració del Dia 
Internacional del Voluntariat de l’any 2018. A més, durant el primer trimestre de 
l’any 2019 hauràs de fer arribar a la Direcció General d’Acció i Cívica i 
Comunitària la memòria justificativa del projecte premiat. 
El dia, el lloc i l’hora de commemoració del Dia Internacional del Voluntariat, 
s’informarà convenientment a l’entitat premiada. 
És important que compleixis els terminis atès que, del contrari, es podria 
produir la revocació del premi. 
 
 
 


