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PRESENTACIÓ: ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 

I. 

El Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat Horitzó 2021 pretén esdevenir 

l’eina del Govern de la Generalitat que permeti fer créixer el voluntariat i 

l'associacionisme a Catalunya els propers anys, donant continuïtat a l’acció de 

planificació i implementació de les polítiques públiques de suport, impuls i promoció del 

món associatiu i el voluntariat Catalunya ja iniciada l’any 2008 amb el I Pla Nacional de 

l'Associacionisme i el Voluntariat (2008-2011) i continuada amb el II Pla Nacional de 

l'Associacionisme i el Voluntariat (2014-2016). 

 

El Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat Horitzó 2021 respon a la 

necessitat de disposar d'una eina que defineixi les principals línies d'actuació i els 

objectius generals que marcaran l'actuació en matèria d’associacionisme i voluntariat 

de la Generalitat de Catalunya, a curt, mig i llarg termini, amb l’horitzó posat al 2021. 

La seva finalitat última és l'impuls i implementació d’accions de promoció de 

l’associacionisme i el voluntariat.  

 

Aquest Pla és l'expressió del compromís de la Generalitat de Catalunya en el 

desenvolupament de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, des de la certesa 

que el seu desenvolupament requereix de la cooperació entre els departaments 

implicats i amb les diferents institucions, entitats i agents que hi intervenen. 

 

II. 

A nivell global, el tercer sector es troba en un procés d’adequació, procés que s’ha 

accelerat per l’ús de les tecnologies de la informació i els canvis socials i relacionals. A 

Catalunya, aquest procés d’adequació ha estat més intens en el context de la crisi 

econòmica dels darrers anys, i ha impactat de manera clara i evident sobre el món 

associatiu i el fenomen del voluntariat, en alguns casos enfortint i consolidant 

associacions d’arrel comunitària que donen resposta directa i efectiva a 

problemàtiques emergents des de la proximitat; i en d’altres, posant en risc la viabilitat 

i continuïtat de moviments associatius d’altres àmbits, davant de les dificultats 

d’adaptació als escenaris canviants, sovint molt exigents. És en aquest context de 
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canvi, transformació i necessitat d’adaptació que neix aquest Pla Nacional, amb 

l’objectiu clar d’encarar els reptes que, com a país, tenim al davant.   

 

La Generalitat de Catalunya no ha estat aliena a aquest panorama canviant i durant 

els últims anys la política de promoció de l’associacionisme i el voluntariat també ha 

evolucionat de manera notable, avançant cap a una etapa caracteritzada pel disseny 

de noves accions de promoció i suport on destaquen algunes fites importants com ara: 

 

• L’aprovació i el desplegament de la Llei del voluntariat i foment de 

l’associacionisme, l’any 2015. 

• L’organització del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat (en 

endavant 3CCAV), l’any 2016. 

• La implementació de processos d’acompanyament i assessorament a les entitats 

més intensos, més especialitzats i més propers al territori a partir de l’any 2016. 

• L’inici de la reforma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de 

Catalunya en clau de competències, a partir de l’any 2015. 

• L’obertura de línies de finançament dels processos de millora interna i 

enfortiment de les entitats, més enllà dels seus projectes d’intervenció, l’any 

2017. 

• El treball intens de redacció conjunta i participativa per l’aprovació de 

l’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme els anys 2016 i 2017. 

• La valoració dels resultats obtinguts i dels objectius aconseguits en la 

implementació del II Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (2014-

2015, prorrogat també per al 2016). 

 

En aquest sentit, tenint en compte el determinant impuls que el 3CCAV va tenir per a la 

programació de les noves polítiques públiques de foment de l’associacionisme i el 

voluntariat a Catalunya, resulta evident que a partir de la tardor del 2016, un cop tancat 

el procés congressual, i de manera molt evident ja durant l’any 2017, les accions de 

foment de l’associacionisme i el voluntariat que el Govern ha impulsat estaven totes 

elles alineades i eren coincidents amb la missió d’aquest tercer Pla Nacional, que 

s’aprova com a PNAV Horitzó 2021 

 

El procés participatiu inherent en el 3CCAV i la seva cloenda constitueixen un 

diagnòstic fiable, participat i exhaustiu dels reptes que cal encarar, identificant les 
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problemàtiques més importants i, en conseqüència, les necessitats que cal cobrir amb 

un pla estratègic que coordini aquests polítiques públiques . 

 

Amb aquest recorregut ja iniciat i amb molt de camí encara per recórrer, el PNAV ha 

d’orientar l'acció del Govern en matèria d'associacionisme i voluntariat fins a la fita 

temporal del 2021, essent a la vegada un document de referència i guia per als Plans 

Locals de foment de l’Associacionisme i el Voluntariat que han d’impulsar les 

Administracions Locals, o per aquells altres plans sectorials que es despleguin des 

d’àmbits concrets per enfortir realitats o sectors molt determinats, amb polítiques 

específiques de suport a l'associacionisme i el voluntariat que s’hi vincula. 

 

D’aquesta manera, el PNAV ha d’esdevenir l’eina que planifiqui i programi les 

actuacions de foment de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya, i a la vegada ha 

de poder ser reconegut com un potent instrument estratègic del Govern que orienta i 

inspira els plans d’acció sectorial i els plans d’acció local pel foment de 

l’associacionisme i el voluntariat, els quals complementaran l’acció de foment a tot el 

territori i per a tots els sectors. En aquest sentit, els departaments de la Generalitat que 

en exercici de les seves competències impulsin polítiques públiques de foment de les 

entitats vinculades al seu àmbit competencial, estaran en disposició d’elaborar plans 

d’acció sectorials propis, d’acord amb l’article 24 de la llei 25/2015, establint les 

actuacions específiques corresponents vinculades al seu àmbit d’actuació. 

 

III. 

El PNAV aspira a enfortir i fer créixer el voluntariat i l'associacionisme en tant que 

aquestes són realitats que sorgeixen de l'expressió lliure i organitzada d’una societat 

que es declara i se sent compromesa i activa en la gestió del bé comú i de l’interès 

general. Resulta evident que, per al creixement i la consolidació de nous escenaris 

socials –ja sigui des d’un nivell més proper, amb una visió de comunitat, com des 

d’una perspectiva més global, amb una visió de país– és necessari disposar d’eines 

que potenciïn i facilitin el diàleg, la comunicació, el contrast, l'intercanvi i el treball 

conjunt amb el món associatiu que, de maneres diverses, aplega persones que volen 

ser part activa de les respostes i de les solucions que demanen les múltiples 

problemàtiques de la societat actual. Per això, és tant rellevant que des de l’acció 

pública es dissenyin i s’implementin les accions necessàries per consolidar aquest 

treball conjunt,  s’hi doni suport, es promogui i es reconèixer el seu rol rellevant en la 

gestió i l'avenç de la societat, així com que s’articulin els mecanismes efectius per fer 
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possible la participació i incidència en les polítiques que l'afecten i en aquelles en les 

quals està implicat: el PNAV Horitzó 2021 respon justament a aquests objectius. 

 

Seria desitjable, doncs, arribar al 2021 podent constatar que, entre d’altres fites, 

l'associacionisme i el voluntariat han crescut en nombre de ciutadans i ciutadanes 

implicats, que les entitats poden exercir plenament el seu paper propositiu i desplegar 

la seva missió minimitzant la dedicació a la seva gestió (essent aquesta més eficient i 

eficaç); que ha augmentat el reconeixement social i institucional de les entitats i de les 

persones voluntàries que en formen part; que comptéssim amb experiències territorials 

de gestió compartida entre els diversos agents d'un mateix territori i que disposéssim 

de mecanismes i espais regulars d'intercanvi i de treball conjunt entorn les idees claus 

que han de poder consolidar l'existència i el rol de les entitats i de les persones 

voluntàries com agents de dinamització i transformació comunitària dels seus territoris. 

 

Bona part d'aquest èxit passa per organitzar i escalar els objectius del PNAV Horitzó 

2021 de manera integrada, però també passa, amb tota seguretat, per incorporar a les 

actuacions els principis de la territorialitat, proximitat, coordinació i simplificació 

administrativa, com a premisses bàsiques del seu desplegament. 

 

IV. 

El PNAV es planteja com un full de ruta estratègic de 4 anys de durada, d’acord amb 

allò que preveu la Llei 25/2015. Transcorreguts aquests 4 anys, i durant el darrer any 

de vigència del Pla, caldrà promoure un espai de debat i reflexió en el si del Consell de 

l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya i de la Comissió Interdepartamental de 

coordinació de l’acció transversal de les polítiques de foment de l’associacionisme i el 

voluntariat, per tal de dictaminar si els objectius, els àmbits d’actuació, els programes 

estratègics i les línies d’actuació del PNAV Horitzó 2021 continuen aleshores vigents 

de manera global, avaluant si romanen reptes pendents als quals aquest Pla encara té 

capacitat per a fer-hi front. En cas que així sigui, caldrà convocar reunions 

extraordinàries d’ambdós òrgans col·legiats per tal d’adoptar –eventualment- l’acord 

majoritari de prorrogar, per un nou termini de 4 anys més –ara ja improrrogable- 

l’actual Pla, si és aquesta la millor de les vies per aconseguir la plenitud dels objectius 

del PNAV. En cas que ambdós òrgans així es manifestin, el departament competent en 

matèria d’associacionisme i voluntariat haurà de proposar al Govern la pròrroga del 

PNAV Horitzó 2021 fins a, com a màxim, el 31 de desembre de 2025, concloent un 

període màxim de 8 anys (4+4) de vigència.  
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENT 

 

 

 

 

 

I. Missió, visió i valors: es defineix la raó de ser d’aquest document, així 

com el principis que han de guiar el seu desenvolupament i funcionament. 

II. Formulació: es detalla l’esquema d’intervenció de la Generalitat de 

Catalunya en matèria d’associacionisme i voluntariat i es descriuen els 

objectius generals, els àmbits d’acció, els programes estratègics i les seves 

ínies d’actuació i les actuacions a implementar.  

III. Agents implicats: es descriu el rol i s’identifiquen els diferents agents 

implicats en la consecució dels objectius del Pla, classificant-los en agents 

directes, agents indirectes per a la implementació i agents col·laboradors.  

IV. Seguiment i avaluació: es defineixen els objectius de l’avaluació i el 

seguiment, els indicadors i els instruments d’avaluació de resultats, així 

com la metodologia emprada. 

V. Desplegament Operatiu: defineix el conjunt concret d’actuacions a 

implementar des del Pla, descrivint els objectius generals de cada 

programa estratègic, les línies d’actuació i els objectius específics de cada 

actuació, identificant els agents responsables (directes, indirectes i 

col·laboradors), el pressupost estimat, el cronograma detallat de la seva 

implementació, els indicadors d’avaluació i el seu grau de prioritat.  

VI. Procés Participatiu: recull el procés participatiu organitzat i promogut per a 

l’elaboració del futur Pla Nacional en el marc del 3CCAV, que va comptar 

amb la participació de persones voluntàries i entitats. 

     Annex. Pla d’actuació 2018: recull el conjunt d’actuacions proposades per a l’any 

2018  per avançar cap a la consecució dels objectius estratègics del PNAV. 

  

El Pla Nacional de 
l'Associacionisme i el Voluntariat  
Horitzó 2021 s'ha organitzat de la 
següent manera: 
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I. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

 

MISSIÓ 

El PNAV Horitzó 2021 neix emmarcat de manera simultània en la necessitat de donar 

resposta a l'acompliment legislatiu de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i 

de foment de l'associacionisme pel que fa al rol del Govern i, al mateix temps, 

implementar les conclusions del 3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat 

(3CCAV), fruit del treball participatiu del propi sector. 

 

El PNAV Horitzó 2021, com a instrument de planificació de les polítiques públiques de 

foment de l’associacionisme i el voluntariat de la Generalitat de Catalunya, ha de 

dissenyar l’estratègia del Govern i establir les actuacions a implementar pels diferents 

departaments de la Generalitat per enfortir l’associacionisme i el voluntariat i promoure 

la participació social de la ciutadania mitjançant activitats, projectes i programes que 

fomentin la igualtat d’oportunitats, l’acció comunitària i la inclusió social; i alhora, ha 

d’erigir-se com element inspirador de les polítiques públiques locals de foment del 

sector, amb un alt component de coordinació interadministrativa que potenciï una acció 

pública eficient, de qualitat i transformadora.  

 

VISIÓ 

Incidir en l’enfortiment i consolidació de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya, 

promovent actuacions col·lectives encaminades a donar resposta a les necessitats i 

als reptes del sector per tal de construir una societat més inclusiva, solidària i justa. 

 

VALORS 

Els valors que regeixen i defineixen el disseny i la futura implementació del PNAV 

Horitzó 2021 són els següents:  

- Realista 

- Eficaç 

- Transformador 

- Integral 

- Participatiu 

- Transparent 

- Inclusiu 
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II. FORMULACIÓ 

 

L’esquema d’intervenció busca el compliment dels objectius generals del PNAV Horitzó 

2021 a través de 5 àmbits d’acció, que es materialitzaran en 17 programes estratègics 

i un total de 61 línies d’actuació, que donen resposta als objectius del Pla, d’acord amb 

l’esquema següent: 

 

 

 

(*) 136 actuacions per a l’any 2018 

 

Els 17 objectius generals del PNAV Horitzó 2021 sorgeixen directament de les 

conclusions del 3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat, i dibuixen, a la 

vegada que delimiten, l’abast del marc d’acció del PNAV, que s’organitza a partir dels 

5 àmbits d’acció.  

 

Els objectius generals, formulats com a conclusions del procés congressual de la 

primavera del 2016, defineixen els reptes més importants i urgents a atendre des de 

les Administracions Públiques i d’acord amb la seva naturalesa són, tots ells, objectius 

vigents i prioritaris al llarg de la vigència del PNAV Horitzó 2021, tenint en compte que 

17 objectius

5 àmbits d'acció

17 programes estratègics

61 línies d'actuació

136 actuacions
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formulen reptes estratègics i estructurals, d’importància cabdal per al sector, i que 

tenen vocació d’exhaustivitat.  

 

Per donar resposta a aquests 17 objectius generals del Pla, s’organitzen les 

actuacions i els programes estratègics en base a 5 àmbits d’acció, coincidents a grans 

trets amb els 5 àmbits de debat i discussió del 3CCAV, tot i que formulats de manera 

més àmplia per poder atendre tots els reptes i totes les situacions. Són, en definitiva, 

els 5 grans àmbits d’acció a l’abast de les polítiques públiques i volen cobrir 

l’amplíssim ventall de situacions a les quals les Administracions Públiques hi hem de 

fer front per enfortir el sector. 

 

Donant resposta als 17 objectius generals i emmarcats dins dels esmentats 5 àmbits 

d’acció, el Pla defineix els programes estratègics i les seves línies d’actuació, que 

alhora donen pas al conjunt d’actuacions concretes, dissenyades per donar resposta a 

tals necessitats. És en relació a aquestes actuacions concretes que es preveuen els 

detalls de la seva implementació com ara el seu calendari d’execució, el pressupost 

vinculat, la identificació de les unitats responsables de dur-les a terme, els seus 

indicadors d’execució i avaluació i la resta d’elements necessaris.  

 

Així doncs, el conjunt d’actuacions que acabaran configurant el PNAV Horitzó 2021 

seran totes aquelles que, any rere any i mentre duri la seva vigència, es vagin 

incorporant al Pla, un cop dissenyades, programes i pressupostades, garantint que 

totes elles apuntin cap als objectius generals del Pla, actuïn en un dels 5 àmbits 

d’acció definits i s’alineïn amb algun dels 17 programes estratègics i les seves 

corresponents línies d’actuació amb que es dota el PNAV.    

 

a.  Objectius generals  

1 -Els objectius generals del PNAV Horitzó 2021 són els següents: 

1. Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del teixit associatiu. 

2. Millorar el reconeixement social i/o competencial de les persones voluntàries i 

de les entitats. 

3. Fomentar el relleu als òrgans de govern de les entitats. 

4. Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes siguin de qualitat i 

tinguin un major impacte social en la ciutadania. 

5. Contribuir a l'encaix de les persones contractades i les persones voluntàries. 

6. Fomentar la participació interna de les entitats. 

7. Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les entitats. 
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8. Diversificar els recursos públics i privats a l'abast de les entitats. 

9. Dur a terme accions de formació i coneixement per a les persones vinculades a 

les entitats.  

10. Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i potenciar el seu rol de 

suport a les entitats federades de primer nivell. 

11. Millorar les relacions entre les administracions públiques i el teixit associatiu, 

simplificant els processos, fent possible la seva participació, adaptant-se a la 

realitat territorial i a la capacitat de gestió de les entitats.  

12. Aconseguir acords de col·laboració amb els mitjans de comunicació públics 

perquè promoguin l'associacionisme i el voluntariat. 

13. Augmentar el coneixement dels projectes que desenvolupen les entitats vers el 

conjunt de la societat, i especialment vers les administracions públiques i a la 

resta d’agents del territori. 

14. Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 

15. Incrementar el treball en xarxa dels agents educatius i del món empresarial  

amb les entitats. 

16. Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit associatiu i la 

participació, cooperació i coordinació entre aquest, el sector públic, el sector 

privat lucratiu, la resta d’agents i la ciutadania. 

17. Millorar l’acció coordinada entre les diferents Administracions Públiques i entre 

els diferents departaments de las Generalitat. 

 

El 3CCAV va concloure els seus treballs de debat amb un manifest que incorporava 28 

conclusions, consensuades entre tots els participants (entitats, persones voluntàries, 

representants institucionals, tècnics de les Administracions, agents econòmics i 

socials). El 3CCAV pretenia fer aflorar els principals reptes del sector, formulats a 

través de les esmentades conclusions, amb l’objectiu de dotar de contingut  les dues 

principals iniciatives estratègiques que el Govern de la Generalitat preveia per 

justament poder donar resposta al sector: la primera, l’elaboració de l’avantprojecte de 

llei de foment de l’associacionisme; la segona, aquest tercer Pla Nacional de 

l’Associacionisme i el Voluntariat – Horitzó 2021 

 

De les 28 conclusions de l’esmentat procés congressual, aquest Pla recull –a través 

dels primers 16 objectius, transcrits més amunt- aquells reptes que, de manera clara, 

s’han d’encarar des dels poders executius, això és, des de la planificació estratègica 

dels governs plasmada en els seus plans. La resta de conclusions del 3CCAV no 
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incloses en el full de ruta d’aquest PNAV Horitzó 2021 (un total de 12) pertanyen a 

l’àmbit de l’acció normativa, és a dir, constitueixen reptes que, per ser perseguits i 

aconseguits amb èxit, precisen d’acció legislativa amb rang de llei per poder-los 

articular, per la qual cosa l’eina adient per encarar-los ha de ser una altra, en aquest 

cas l’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme, esmentat amb anterioritat. 

D’aquesta manera, entre ambdós instruments (PNAV i avantprojecte de llei de foment 

de l’associacionisme) tracten de cercar solucions als reptes sorgits d’aquell intens 

treball participatiu. 

 

Complementant els 16 objectius esmentats, sorgits directament de les conclusions del 

3CCAV – i per tant, sorgits directament de l’esmentat procés participatiu- el PNAV 

Horitzó 2021 incorpora un 17è objectiu que no mira cap enfora, cap al sector, cap a les 

entitats o cap als voluntaris, sinó que ho fa interpel·lant directament les pròpies 

Administracions Públiques. Es tracta d’un objectiu que -d’una manera o una altra- està 

implícit en el discurs, el relat i la confecció del corpus del pla, i que demana la millora 

de l’acció coordinada  entre les diferents Administracions Públiques i entre els 

diferents departaments de la Generalitat en les polítiques públiques de foment i 

promoció de l’associacionisme i el voluntariat. Aquesta coordinació s’ha de traduir en 

la capacitat d’alineació de les polítiques públiques cap a uns mateixos objectius, en la 

incorporació d’una visió compartida entre els diferents poders públics, en la creació 

d’espais d’interrelació i connexió que fomentin el treball conjunt i, si fos necessari, 

també en el suport, l’assessorament o l’acompanyament en determinats aspectes, així 

com en qualsevol altra actuació que condueixi a una major eficiència i eficàcia 

d’aquestes polítiques públiques en benefici de la ciutadania en general, i de les entitats 

i de les persones voluntàries en particular.  

 

Aquest 17è objectiu, que corona el Pla, que li dona sentit i que permet tancar el cercle 

dibuixat per la resta d’objectius que miren cap enfora –els quals precisen, sens dubte, 

d’una acció potent de coordinació administrativa per poder aspirar a completar-se- 

s’incorpora de manera natural a la seva arquitectura com un dels programes 

estratègics (P14: “Cooperació interdepartamental i interadministrativa”) dins de l’àmbit 

d’actuació de “Treball en xarxa” (A5).  

 

2- És sobre aquests 17è objectiu que corona el PNAV on pivota l’anàlisi cost-benefici 

del Pla, i a partir del qual es posa de manifest la potencialitat en clau de benefici social 

de construir una estratègia comuna, coordinada i alineada de les diverses polítiques 
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públiques sectorials que tenen en comú l’enfortiment de l’associacionisme i el 

voluntariat. Aquest 17è objectiu doncs, que exigeix i impulsa les esferes de coordinació 

interdepartamental en el si del Govern de la Generalitat i, alhora, apunta a la 

coordinació interadministrativa amb d’altres AAPP, és l’ancora des d’on es fa una 

valoració positiva en termes cost-benefici. És així com el PNAV, entès com una 

iniciativa d’agregació de diferents iniciatives públiques consolidades que tenen en 

comú uns objectius -o uns meta objectius- comuns i compartits que busca la 

coordinació i la coherència, sense que això suposi un increment per se de la despesa 

pública associada, és sens dubte una iniciativa que ha d’aportar un benefici social 

indiscutible en termes d’eficiència, ja que amb els mateixos recursos invertits 

s’aconseguiran millors resultats d’impacte derivats d’aquesta voluntat efectiva de 

coordinar les polítiques públiques.  

 

D’acord amb aquest raonament, i descartades altres alternatives que suposin una 

millor , el projecte PNAV Horitzó 2021 és la millor de les opcions per permetre al 

Govern de la Generalitat ser més eficient en les seves polítiques públiques 

d’enfortiment de l’associacionisme i el voluntariat: en aquest sentit, els beneficis 

socials del Pla, en el seu conjunt, beuen de la idea d’una maximització de la seva 

eficiència i –també- una millora de la seva eficàcia, ja que els objectius i els impactes 

perseguit són més factibles d’aconseguir si s’incorporen a un full de ruta coordinat, que 

a més a més compta amb la legitimitat que suposa l’aprovació per part del Govern i 

que alhora preveu una estratègia d’avaluació, de seguiment i de control i amb un espai 

d’interrelació interdepartamental que ha de permetre avançar, rectificar i seguir 

avançant cap a la consecució d’objectius compartits.  

 

 

3- Els 17 objectius del Pla pretenen transformar la realitat del sector associatiu i del 

voluntariat a Catalunya a través de la inversió pública corresponent, aportant recursos 

pressupostaris, acompanyament, suport tècnic i impuls institucional de manera 

coordinada, coherent i continuada en el temps. Sense aquesta estratègia planificada i 

consensuada a nivell interdepartamental els objectius perseguits i els impactes 

buscats, bé no es podrien aconseguir (ineficàcia), bé s’aconseguirien amb una inversió 

pública més gran, descoordinada i poc focalitzada als objectius (ineficiència ), bé 

serien molt difícils d’avaluar de manera sistemàtica i rigorosa. És, doncs, a través de la 

planificació estratègica consensuada vehiculada a través del PNAV i d’una inversió en 

recursos humans, tècnics i econòmics específica -recollida en el Pla d’Acció anual del 
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mateix PNAV-  des d’on es pot generar el canvi i la transformació que es busca i des 

d’on és possible transformar la realitat del sector, a Catalunya 

 

4- En relació a tots aquests objectius, s’identifiquen determinades zones territorials 

específiques que requereixen d’un grau d’intervenció diferenciat: són les zones que 

concentren menys d’un 6% del volum d’entitats a Catalunya: 

� L’Alt Pirineu, amb un 1% de les entitats 

� Les Terres de l’Ebre, amb el 1,8% 

� El Camp de Tarragona, amb el 5,6% 

� Les terres de Ponent, amb el 5,9% 

 

A més s’observa subgrups poblacionals a on cal fer especial incidència en les 

polítiques de foment de l’associacionisme i el voluntariat: 

� Persones que han fet un procés migratori: només el 44% d’elles està 

representat a les entitats 

� Persones amb discapacitat: només el 36% d’elles està representada a les 

entitats 

� Persones adultes entre els 30 i els 59 anys, que signifiquen la franja d’edat més 

nombrós a de la població però que estan infrarepresentats a l’hora d’estar 

vinculats als moviments del voluntariat 

 

 

b.  Àmbits d’acció  

El Pla defineix les 5 àmbits d’acció següents: 

  
A1 Promoció i sensibilització 
A2 Reconeixement 
A3 Formació i coneixement 
A4 Suport a entitats 
A5 Treball en xarxa 

 

Els 5 àmbits d’acció abasten i engloben la pluralitat de polítiques públiques que es 

poden implementar per tal d’aconseguir els objectius generals del Pla.  

 

A1: Promoció i sensibilització de l’associacionisme  i el voluntariat 

Aquest àmbit inclou programes i actuacions que tenen com a objectiu fer créixer el 

fenomen entre la ciutadania en general, fent especial èmfasi entre aquelles persones 
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que encara no estan vinculades al món associatiu o que ho estan de manera 

esporàdica, tractant de fer créixer la massa social de les entitats (més socis, més 

persones voluntàries, més col·laboradors). En aquest àmbit d’acció pública, les 

actuacions de promoció i sensibilització tenen un paper troncal, per tal de construir una 

base sòlida i forta pel conjunt de les polítiques públiques de foment. 

 

A2: Reconeixement de l’associacionisme i el volunta riat  

Aquest àmbit inclou programes i actuacions que tracten de posar en valor l’acció de les 

entitats, dels socis i de les persones voluntàries que participen dels seus projectes, 

davant la ciutadania i davant dels propis protagonistes de l’acció, potenciant els valors 

de l’acció associativa i apostant per transformar aquest reconeixement també en 

elements palpables, això és, en instruments que puguin materialitzar-se en avantatges 

o distincions. 

  

A3: Formació i coneixement   

Aquest àmbit inclou programes i actuacions que han de permetre incidir en l’impacte 

de l’acció i dels projectes que implementen les entitats, essent aquest àmbit un eix 

d’acció que requereix reforçar-se any rere any, entenent la formació com un element 

estratègic d’inversió i millora del capital humà de les entitats, en particular, i del conjunt 

de la societat, en general. Capacitar, competenciar, oferir eines i recursos, i avançar 

cap a un augment de la qualitat de la intervenció són els objectius de les actuacions 

d’aquest àmbit.  

 

A4: Suport a les entitats   

Aquest àmbit inclou programes i actuacions previstes i encaminades a oferir eines, 

espais i recursos específics i de qualitat a les entitats per avançar en el seu dia a dia, 

potenciant els processos de simplificació i d’acompanyament que les ajudin, des de la 

seva especificitat. Les actuacions incloses en aquest àmbit inclouen les accions 

pròpies de les línies de subvencions i ajuts, de gran importància pel sector, però també 

d’altres tipus d’accions, reconeixent que les reclamacions del sector van més enllà i 

mereixen ser complementades amb actuacions que ofereixen suport material, tècnic i 

d’acompanyament.  

 

A5: Treball en xarxa 

Aquest àmbit inclou programes i accions que introdueixen una variable diferent i única 

respecte les actuacions de la resta de línies estratègiques, posant el focus en la relació 
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de les entitats i les persones voluntàries amb la resta d’entitats i amb el seu entorn, 

això és, amb la resta d’agents que intervenen en un territori, per compartir l’espai, el 

coneixement i els recursos, generant projectes de dimensió comunitària, i posant en 

valor la tasca de coordinació administrativa de l’acció pública. També inclou les 

accions de coordinació interdepartamental i interadministrativa de les polítiques de 

foment. 

 

c.  Programes estratègics  

Els diferents àmbits d’acció del PNAV Horitzó 2021 s’articulen a través de 17 

programes estratègics, que responen als objectius generals del propi Pla. D’aquesta 

manera el PNAV alinea i classifica les actuacions sota el paraigües de 17 programes 

específics, que en la seva globalitat, proposen un full de ruta plural, ambiciós i divers 

cap a consecució dels seus objectius generals, integrant tots els agents que tenen un 

rol en l’impuls de l’associacionisme i el voluntariat. Així doncs, en cada un dels 5 

àmbits d’acció s’estableixen diferents Programes Estratègics amb uns objectius 

específics que, a la vegada es vinculen amb un o diversos dels objectius generals del 

Pla. 

 

Els Programes Estratègics del PNAV Horitzó 2021 són els que es relacionen a 

continuació, i la seva descripció acurada consta en l’apartat 5è d’aquest document, on 

s’explicita el desplegament operatiu de les totes les actuacions i programes. 

 

A1 Promoció i sensibilització 

P1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació vers la ciutadania  

P2. Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics 

P3. Comunicació digital 

P4. Promoció local, territorial i de proximitat 

 

A2 Reconeixement  

P5. Reconeixement des de les institucions 

P6. Reconeixement específic en l'àmbit educatiu, ocupacional i de recerca 

 

A3 Formació i coneixement  

P7. Cooperació, impuls institucional i acords estratègics 

P8. Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 

P9. Formació especialitzada no vinculada al PFAVC 
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A4 Suport a les entitats  

P10. Millora de procediments i tràmits 

P11. Finançament 

P12. Assessorament i acompanyament  

P13. Suport especialitzat 

 

A5 Treball en xarxa  

P14. Cooperació interdepartamental i interadministrativa 

P15. Aliances estratègiques 

P16. Impuls del treball comunitari 

P17. Interconnexió digital i innovació  

 

d. Línies d’Actuació 

Tots i cada un dels 17 programes estratègics contenen un conjunt de línies d’actuació 

que permeten apuntar de manera clara quines tipologies d’accions cal impulsar des de 

les diferents unitats directives del Govern per aconseguir els objectius generals del Pla 

i els objectius específics de cada Programa Estratègic.  

 

Les línies d’actuació pretenen, doncs, classificar i ordenar les diferents actuacions que 

dissenyi i implementi el Govern, orientant i definint el rumb i apuntant els àmbits 

concrets d’actuació que han de cercar cada una de les actuacions que es programin i 

s’executin. El conjunt de línies d’actuació, en definitiva, faciliten transitar pel full de ruta 

marcat pel PNAV Horitzó 2021, fent de pont entre, d’una banda, els objectius generals 

del Pla i els programes estratègics, i d’una altra, les actuacions concretes a 

implementar per les unitats directives del Govern, dibuixant un mapa clar i concret de 

l’estratègia governamental en l’impuls de l’associacionisme i el voluntariat. 

 

e. Actuacions 

Totes i cada una de les línies d’actuació dels diferents programes estratègiques han de 

preveure un conjunt d’actuacions, que esdevenen la mínima unitat d’acció del PNAV 

Horitzó 2021, recollides amb periodicitat anual d’acord amb la planificació de cada 

unitat directiva de la Govern responsable competencial de cada àmbit.  
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Necessàriament aquestes actuacions han de poder apuntar a la consecució d’un o 

diversos dels objectius generals del Pla, ubicar-se en algun dels 5 àmbits d’acció, 

respondre als objectius específics d’algun dels 17 programes estratègics definits i 

donar a resposta a alguna de les 61 línies d’actuació, ja que només així es garantirà la 

coherència entre l’acció planificada, el resultat esperat i el resultat obtingut.  

  

Les actuacions definides en el PNAV Horitzó 2021 seran recollides anualment i 

incorporades formalment al Pla, constituint totes elles en conjunt el Pla d’Actuació 

Anual, que ha d’englobar la programació d’accions de cada any i la seva correlació 

pressupostària. Els plans d’actuació anuals, per tant, hauran de recollir les actuacions 

de l’any que se circumscriuen a una anualitat pressupostària i que, bé tenen una 

naturalesa singular, de context, pròpies d’un moment concret, com a resposta a una 

situació, diagnòstic o necessitat específica en el temps; bé són actuacions que, per la 

seva naturalesa, tenen vocació de continuïtat any rere any, perquè són recurrents, o 

perquè tenen un període de gestació, disseny i implementació superior a l’any en curs. 

Totes elles, unes i altres, amb independència de la seva naturalesa, formaran part de 

cada un dels plans d’actuació anual que es vagin aprovant en el marc del PNAV 

Horitzó 2021.  

 

D’aquesta manera, anualment el Departament impulsor del PNAV Horitzó 2021 

recopilarà les actuacions planificades per a la següent anualitat, incorporant les fitxes 

de cada una d’elles i procedint a aprovar-lo, formalment, com a màxim el 15 de febrer 

de l’any en curs. Aquesta aprovació formal del Pla d’Actuació Anual no hauria de ser 

impediment per al desenvolupament –al llarg del mateix any- d’actuacions no 

recollides inicialment en cas d’aparició de circumstàncies imprevistes o de necessitats 

de context que facin oportuna la implementació d’actuacions no previstes inicialment, 

sempre i quan estiguin alineades amb els objectius generals i els programes 

estratègics del PNAV Horitzó 2021. En tot cas, les actuacions finalment implementades 

però inicialment no previstes i aprovades en el Pla d’Actuació Anual, s’incorporaran 

puntualment i es recolliran i s’avaluaran conjuntament en el moment del tancament 

anual, que es produirà durant el primer quadrimestre de l’any posterior, en la fase de 

control d’execució i rendició de comptes.    

 

Les actuacions anuals pretenen esdevenir l’operativització dels objectius, concretant 

les accions que busquen la transformació del sector. Aquesta transformació es 

sintetitza en els canvis d’impacte o de resultats claus i quantificables que s’expressen 
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a continuació, partint com a referència les dades publicades de l’Informe de 

l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya 2018, promogut pel Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies. https://voluntariat.gencat.cat/publicacions/informe-de-

lassociacionisme-i-el-voluntariat-a-catalunya-2018/ 

 

o Que s’impulsi una participació activa de la ciutadania més diversa i més 

nombrosa i s’incrementi en un 10% el nombre de  persones que són 

sòcies d’entitats i el nombre de persones que fan voluntariat. 

 

o Que el nombre d’entitats que mobilitzen més de 30 persones (entre 

persones sòcies  i voluntàries) sigui superior al 50% del total, i per tant 

les entitats siguin més fortes, més vives i més diverses.  

 

o Que el nombre de persones voluntàries per entitat augmenti i així el 

percentatge d’entitats que comptin regularment amb més de 20 

voluntaris sigui superior al 50% del total. 

 

o Que el sector associatiu s’enforteixi i sigui motor d’ocupació, 

aconseguint que el percentatge d’entitats que tenen més de 10 

persones contractades laboralment arribi al 33% del total d’entitats. 

 

o Que la participació social de les persones en les entitats augmenti i 

s’aconsegueixi que en el 25% de les associacions hi participin 

regularment més de 50 persones en les seves assembles, com a reflex 

de la salut democràtica del sector. 

 

o Que l’exercici del càrrec de la presidència d’una entitat sigui paritari 

entre homes i dones, aconseguint augmentar en 10 punts percentuals la 

presència de dones en aquest càrrec en un període de 4 anys.    

 
o Que el percentatge d’entitats que tenen uns ingressos anuals superiors 

als 15.000€/any superi la barrera del 70% del total d’entitats, fent realitat 

un augment dels ingressos i el seu enfortiment financer. 
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o Que el finançament privat obtingut per les entitats sigui, com a mínim, 

del 15% del total dels ingressos i s’aconsegueixi una major implicació 

del sector lucratiu en el sector no lucratiu 

 

o Que el percentatge d’entitats que reben aportacions en espècie creixi 

fins al 80% del conjunt d’entitats, amb l’objectiu de diversificar les 

fórmules de suport a les entitats. 

 

o Que el percentatge d’entitats que tenen una cessió d’espais públics per 

a desenvolupar les seves activitats arribi fins al 50% del conjunt 

d’entitats, procurant una millora d’aquesta política pública.  

 

o Que el nombre d’entitats amb programes de voluntariat creixi i arribi al 

percentatge del 66%, per tal d’obrir encara més les possibilitats de 

participació ciutadana estable en el si dels diferents i diversos projectes 

que es desenvolupen a Catalunya. L’augment ha d’ésser especialment 

rellevant entre les entitats amb forma jurídica d’associació. Les entitats 

culturals i esportives han de poder créixer en 15 punts percentuals el 

percentatge d’entitats del seu sector que tenen programes de 

voluntariat. 

 

o Que augmenti el temps de dedicació de les persones voluntàries al 

voluntariat en termes hora/setmana, aconseguint que el 50% de les 

persones voluntàries dediquin més de 6 h/setmana a les fer voluntariat, 

per tal d’enfortir els projectes de les entitats i el seu impacte. 

 

o Que el percentatge d’entitats amb programa de voluntariat que fan 

signar el full de compromís a les persones voluntàries arribi al 90% en 2 

anys i al 100% en 4 anys, per donar compliment a la legalitat vigent.  

 

o Que el percentatge d’entitats amb programa de voluntariat que té 

designada una persona com a coordinadora o responsable del 

voluntariat arribi al 66% en dos anys i al 90% en 4 anys per donar 

compliment a la legalitat vigent  
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o Que el percentatge d’entitats amb programa de voluntariat que disposen 

d’una assegurança per a les persones voluntàries arribi al 90% en 2 

anys i al 100% en 4 anys per donar compliment a la legalitat vigent. 

 
o Que augmenti el percentatge de persones voluntàries nascudes fora de 

l’Estat i arribi al 10% del total en 4 anys i arribi al percentatge d’aquest 

grup en relació a la població en general (actualment el 18%) en el 

termini de 8 anys.  

 

o Que augmenti el percentatge de persones en atur o que busquen feina i 

que fan voluntariat, fins al 15%, per tal d’activar el voluntariat com un 

espai de capacitació personal.  

 

Les actuacions a implementar, sigui quina sigui la seva naturalesa, es recolliran en la 

Fitxa individualitzada d’actuació, que inclourà la informació necessària de cada una 

d’elles, d’acord amb el model següent:  

Fitxa individualitzada d’actuació: 

Àmbit  X Indica a quin dels 5 àmbits d’acció del PNAV respon 

Programa Estratègic X Indica a quin dels 17 programes estratègics del PNAV respon 

Línia d’actuació  X. Indica a quina de les 61 línies d’actuació del PNAV respon 

Actuació . Escriu el nom de l’acció de manera que permeti entendre el sentit de la 
mateixa 

Descripció breu  
Descriu de manera breu i genèrica l'acció a desenvolupar i 
les principals circumstàncies a tenir en compte per a la seva 
correcta implementació. 

Objectius 
estratègics 

Indica a quin(s) del(s) 17 objectius generals del PNAV respon 
aquesta actuació 

Objectius específics 

Descriu l’objectiu específic (1 + N) que es pretén amb 
l'actuació  

 

 

Responsable  Identifica la unitat directiva responsable de l’acció 
(preferentment amb rang de Direcció General)  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Identifica breument quins altres agents i col·laboradors són 
necessaris per implementar l’acció (altres DG, altres 
departaments, altres organismes, altres administracions o 
institucions, altres agents privats...) 

Cronograma 
Algunes activitats són 
contínues per a tot el 
període de 
vigència del Pla, però en 

Fases de l’ actuació  2018 2019 2020 2021 

Especifica cadascuna de les 
tasques o fases a realitzar i el 
seu any d’execució 
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altres casos es tracta 
d'accions puntuals amb 
períodes 
més curts 
d'implementació. 

     

 
    

Prioritat 
Especifica la prioritat d’acord amb un escalat de l’1 al 3, essent 
1 molt prioritària i 3 no prioritària, a criteri de cada unitat 
directiva responsable) 

Pressupost  Indica el pressupost previst (en cas que es realitzi amb mitjans 
propis, indicar-ho) 

Indicadors  En funció dels objectius i resultats esperats cal seleccionar un 
seguit d’indicadors de seguiment. Aquests indicadors hauran 
de permetre valorar el grau de compliment dels objectius 
marcats i en cas necessari les modificacions per fer-los 
efectius. 

 

Les informacions específiques de les actuacions, recollides a les Fitxes (objectius 

específics, unitat responsable, altres agents, cronograma, prioritat, pressupost i 

indicadors) completen l’esquema d’intervenció del PNAV, que recull amb exhaustivitat 

el conjunt d’actuacions, línies, programes, àmbits i objectius que s’impulsaren des del 

Govern en execució del PNAV Horitzó 2021. 

 
 
III AGENTS IMPLICATS  

 

El PNAV Horitzó 2021 planteja una missió de gran abast la qual cosa fa imprescindible 

la implicació del màxim d’agents possible, tant en nombre com en la seva diversitat. 

  

Certament, un gran nombre d’agents implicats fa que les actuacions del Pla tinguin un 

major impacte territorial i sectorial, arribant a entitats que actuen a les grans ciutats i a 

les zones rurals, a entitats més professionalitzades i a entitats d’estructura més (o 

completament) voluntària; a entitats d’acció social però també a entitats que es mouen 

per altres causes, ja sigui el medi ambient, l’esport, la cultura, el lleure, la cooperació, 

la protecció dels animals, la defensa del territori, de la llengua, i tantes altres.  

 

D’altra banda, la diversitat d’agents implicats fa que l’impacte de les actuacions sigui 

més gran, s’ampliï el radi d’acció, el reconeixement de l’acció associativa sigui més 

plural, més divers i els objectius del PNAV Horitzó 2021 estiguin més a l’abast si s’hi 

impliquen els agents que viuen i conviuen en un territori i formen part del seu 

desplegament i impuls. 
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D’acord amb això, el PNAV Horitzó 2021 defineix els agents implicats directament, els 

agents implicats indirectament però necessaris en la seva implementació i els agents 

col·laboradors, que poden ajudar a desenvolupar les actuacions definides en el Pla. 

 

Els primers fan referència a aquells agents que tenen la funció i la responsabilitat de 

desenvolupar el PNAV Horitzó 2021 i que dissenyen, executen i avaluen la seva acció 

a partir del marc d’objectius establerts al Pla i amb la finalitat de contribuir a la seva 

consecució.  

 

Els segons, fan referència al conjunt d’actors que per la seva responsabilitat en 

l’ordenament, impuls i implementació de les polítiques públiques d’enfortiment de 

l’associacionisme  i el voluntariat a nivell local han de participar del Pla, de manera 

indefugible.  

 

Els tercers es refereixen a aquelles organitzacions, de naturalesa pública o privada, 

que tenen, pel seu rol dins la societat i el territori, una capacitat d’influència cabdal 

perquè els objectius del PNAV Horitzó 2021 es complexin amb la seva participació i 

impuls. 

 

a. Agents directes 

Els agents directes del PNAV Horitzó 2021 són els encarregats de desplegar, 

desenvolupar i treballar per a l’assoliment dels objectius del Pla, i són la Generalitat de 

Catalunya i el conjunt del moviment associatiu. El PNAV Horitzó 2021 establirà quins 

són aquests diferents rols i responsabilitats, deixant marge de maniobra i autonomia 

als agents que hi participen. 

 

• El Govern i l’Administració de la Generalitat de Ca talunya   

És l’agent legítim i competent amb la responsabilitat d’articular les polítiques 

d’associacionisme i voluntariat; les ha de planificar i fer-ne el seguiment. De la 

mateixa manera li pertoca l’impuls i execució d’aquelles polítiques que 

transcendeixen l’àmbit local; per això és imprescindible el treball 

interdepartamental i interinstitucional amb els agents necessaris. També té la 

funció de traslladar la perspectiva i els objectius que s’expressen a través del 

PNAV Horitzó 2021 a escala europea i internacional. 
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• El moviment associatiu organitzat i el voluntariat   

Ni el moviment associatiu –entès com el conjunt de les entitats de base, les 

entitats de segon o tercer nivell i els grups i les plataformes informals– ni el 

voluntariat –entès com el conjunt de persones que exerceixen l’acció voluntària 

en el marc dels projectes de les entitats– no tenen òbviament el mandat 

democràtic de governar la res publica i per tant, no els pertoca la 

responsabilitat d’implementar els programes i les actuacions públiques 

dissenyades per atendre l’interès general del sector. Ara bé, aquest agent és un 

actor social cabdal que, de fet, ha participat directament del disseny de les 

actuacions i que ha de tenir una participació decisiva en la seva implementació 

i avaluació, per la qual cosa ha d’estar present també en la planificació, 

l’execució i el seguiment i avaluació de les polítiques públiques que impulsa el 

PNAV Horitzó 2021. En aquest sentit, cal recordar que el procés participatiu 

emmarcat en el 3CCAV –participat massivament per entitats i persones 

voluntàries–, ha conduït a la formulació dels objectius generals del Pla i de 

bona part de les actuacions que es programen, donant resposta al rol decisiu, 

en tant que agent directe, de la fase de disseny i planificació.  

 

A més, les funcions previstes en la Llei 25/2015 per al Consell de 

l’Associacionisme i el Voluntariat (CAVC) respecte a les fases d’implementació i 

avaluació del PNAV (art. 22) ofereixen l’espai necessari al món associatiu (que 

és àmpliament majoritari en el si del CAVC) per exercir el seu rol. 

 

El món associatiu i el voluntariat és agent directe en la implementació del 

PNAV Horitzó 2021, per les raons exposades, i a la vegada, pot ser el 

beneficiari de les esmentades accions, coincidint en un mateix agent aquesta 

dualitat, que cal remarcar i posar en valor. 

 

b. Agents indirectes 

Els agents indirectes necessaris per a la implementació del PNAV Horitzó 2021 són els 

agents que, per la seva naturalesa i les seves competències, han de cooperar i 

col·laborar per poder aconseguir els objectius del Pla i sense els quals no serà viable 

encarar els reptes amb èxit.  

• Món local  

L’Administració local és un agent dinamitzador de l’associacionisme i el 

voluntariat atesa la seva proximitat i de la seva capacitat d’interlocució, però 
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també atès el rol que li pertoca en funció d’allò previst als articles 15 i 24 de la 

Llei 25/2015, del voluntariat i foment de l’associacionisme. Així doncs, el món 

local, entès com el conjunt d’administracions públiques local de base territorial 

o instrumental amb competències en un territori concret o en un sector 

determinat, comparteixen amb l’Administració de la Generalitat el mandat i la 

responsabilitats de la implementació de les polítiques públiques de foment de 

l’associacionisme i el voluntariat, i a través dels seus plans d’acció local poden 

enfortir l’acció pública encaminada a encarar els reptes i els objectius previstos 

en el PNAV Horitzó 2021.  

 

c. Agents col·laboradors 

Els agents col·laboradors configuren el conjunt d’actors presents en la societat i 

implantats en uns determinats territoris, que ostenten un rol important per a l’impuls de 

les actuacions del Pla, ja sigui pel seu rol de prescriptor, de facilitador o per la seva 

acció de reconeixement  o impuls. 

 

Els conjunt d’agents col·laboradors del PNAV Horitzó 2021 són els següents: 

 

• Agents econòmics : el conjunt de les teixit productiu i empresarial, amb 

especial èmfasi amb les petites i mitjanes empreses i la xarxa empresarial de 

proximitat ostenten un paper clau d’impuls i col·laboració de determinades 

actuacions, cercant territoris socialment responsables i el reconeixement  de 

l’acció associativa per part del món econòmic i empresarial. 

 

• Comunitat educativa : la tasca d’impuls per la millora del coneixement i del 

reconeixement de l’acció associativa per part de la comunitat educativa i del 

món de la recerca pot obrir portes a l’enfortiment del sector, la millora de la 

qualitat de la intervenció i de la seva avaluació i, per tant, a l’acompliment dels 

objectius del Pla. 

 

• Agents d’economia social : les formes d’autoorganització pròpies de 

l’economia social, algunes d’elles molt properes al món associatiu i el 

voluntariat, poden ser engranatges adients per al desenvolupament i 

implementació de determinades actuacions, atesa la coincidència d’objectius o 

les sinèrgies  que es puguin crear en base a una coincidència en la visió i el 

model de societat que es persegueixi.  

 



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  26 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

• Mitjans de comunicació : els mitjans de comunicació ostenten un rol singular i 

una funció social clau, amb una capacitat d’influència sobre l’opinió pública i la 

ciutadania que els atorga un paper preponderant en l’èxit d’un Pla com aquest, 

on les accions de sensibilització, promoció i reconeixement social i institucional 

tenen un pes tan determinant. 

 

 

IV. SEGUIMENT, CONTROL D’EXECUCIÓ I AVALUACIÓ 

El seguiment, control i avaluació del PNAV Horitzó 2021 s'estableix com un procés 

continu d'observació i avaluació que ha de permetre: 

 

1. El coneixement de: 

- El què es fa i com es fa. 

- El grau de compliment de la programació definida. 

- Les fortaleses i debilitats de la posada en marxa de les actuacions. 

2. La presa de decisions per a: 

- La millora de la programació a les necessitats observades i a les 

circumstàncies sobrevingudes. 

- L’adaptació de les actuacions a les necessitats observades i al context 

on s’encaixen. 

- La planificació, a llarg termini, del IV Pla Nacional de l'Associacionisme i 

el Voluntariat. 

3. La informació i rendició de comptes al Govern i a la resta d’agents implicats. 

4. L'avaluació final del PNAV Horitzó 2021 i la seva posterior rendició de comptes 

al Govern, a la ciutadania i a la resta d’agents implicats. 

 

En definitiva, el procés de seguiment i control d’execució del PNAV Horitzó 2021 

informarà de la coherència i qualitat interna del Pla, dels seus resultats i del seu grau 

d'execució. Els seus objectius, per tant, seran mesurar i/o valorar: 

• La coherència i qualitat interna. 

• Els resultats obtinguts. 

• El grau d'execució de les actuacions i del cronograma previst. 

• La coordinació interdepartamental i interadministrativa. 

 

La metodologia de seguiment i control d’execució del PNAV Horitzó 2021 s'abordarà 

des d'una doble perspectiva. Per una part, assegurar un control estratègic de 



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  27 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

l’execució del Pla a través d'una sèrie d'indicadors que permetran fer-ho de forma 

senzilla i eficient; i per una altra, seguir i avaluar de forma operativa els resultats i 

l'impacte obtingut de cada actuació realitzada. 

 

a.  Seguiment  

A continuació es recullen els instruments que permetran realitzar el seguiment Pla: 

 

• Coordinació tècnica: responsable de la coordinació del PNAV Horitzó 2021, 

amb la que és pretén assegurar i garantir el seguiment tècnic de les actuacions 

previstes i l’anàlisi de l’estat general del Pla i el compliment dels seus objectius 

estratègics. 

• Equip tècnic: l'equip de treball més operatiu, encarregat del desenvolupament 

de les accions pròpies de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i de 

mobilitzar les altres àrees de Govern, institucions i entitats responsables de 

l’execució de la resta d'accions. El grup de treball tècnic treballarà sota la 

supervisió de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat. 

• Informes de seguiment: trimestralment la persona coordinadora farà una 

avaluació de l’estat d’execució de les actuacions del PNAV Horitzó 2021 i amb 

aquesta informació s’elaborarà un informe de seguiment en què es plasmarà 

l'estat d'execució de cada programa i de les seves línies d’actuació a fi de retre 

comptes de la feina feta, tant a nivell d’organisme públics com privats, com 

també de cara a la ciutadania en general. La rendició de comptes es vehicularà 

a través d’un espai web específic del PNAV Horitzó 2021. 

• Planificació detallada de les accions: les actuacions que componen el PNAV 

Horitzó 2021 i que siguin recollides i aprovades en els Plans d’Actuació Anuals 

es concreten en una Fitxa d'Actuació que recollirà els elements necessaris per 

poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes per part dels seus 

responsables. 

• Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Ca talunya (CAVC): l’ òrgan 

consultiu i d’assessorament del Govern de Catalunya en matèria 

d’associacionisme i voluntariat vetlarà pel compliment i impuls del PNAV, 

essent necessari presentar l’estat del projecte en cada les sessions ordinàries  

del CAVC per a la seva valoració i l’activació de les propostes d’impuls.  

• Comissió Interdepartamental de coordinació de l’acc ió transversal de les 

polítiques de foment de l’associacionisme i el volu ntariat: l’òrgan col·legiat, 

impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (pendent de 
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constituir) té reservat un paper cabdal en l’èxit del PNAV Horitzó 2021 des del 

punt de vista de la coordinació interdepartamental de les polítiques públiques 

vinculades a l’associacionisme. 

 

b.  Control d’execució  

Com ja hem avançat, es considera necessari establir dos nivells de control de 

l’execució. Per un costat, cal fer un seguiment  operatiu  del grau d'execució de les 

actuacions (resultats, terminis, inversió, etc.); i per un altre, cal fer un seguiment dels 

resultats estratègics  obtinguts, l’estat d’implantació general del Pla i els agents 

implicats en el seu desenvolupament. 

 

Gràcies al 3CCAV es compta amb una fotografia precisa de la realitat del sector a 

Catalunya. Així mateix com l’Informe de l’Associacionisme i el Voluntariat 2018 a 

Catalunya promogut pel Govern aporten i aportaren valors inicials de referència, que 

ens permetran valorar l’evolució i èxit d’aquest Pla, i, en conseqüència, el grau de 

compliment dels objectius estratègics que s’han marcat.   

 

D'altra banda, cal tenir en compte que el sistema de seguiment que es planteja és 

flexible, i durant el seu desenvolupament s'incorporaran nous indicadors i es milloraran 

els existents. 

 

Control i seguiment dels objectius estratègics 

Aquesta tasca ens permetrà conèixer l’estat general d’execució del Pla, el compliment 

del cronograma, el pressupost executat i el nombre d’agents. També ens permetrà 

valorar la capacitat del PNAV Horitzó 2021 d’incidir en la realitat de les entitats sense 

ànim de lucre, i això en la consecució dels objectius estratègics del Pla.  

 

Davant d’aquest tipus de seguiment, cal considerar les dificultats que es plantegen a 

l’hora d’establir la incidència directa entre les actuacions i el resultat obtingut. Tot i 

això, durant el desenvolupament del Pla es realitzaran dues enquestes per analitzar el 

coneixement dels projectes, la seva incidència en el dia a dia de les entitats i 

l’assoliment dels objectius estratègics definits. 

 

Caldrà també activar anualment un dispositiu de comunicació potent per tal de retre 

comptes davant la ciutadania, les entitats i la resta d’agents de les actuacions el PNAV 

per tal de posar en valor les accions realitzades o en curs i permetre la identificació i 
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correlació de les possibles millores amb les actuacions implementades arran del 

PNAV. 

 

D’altra banda, s’ha seleccionat un seguit d’indicadors que serviran en el mitjà i llarg 

termini per valorar si s’acompleix amb l’execució del PNAV Horitzó 2021 i, en definitiva, 

produeix canvis en la realitat de les entitats sense ànim de lucre. 

 

Indicadors estratègics 

 Descripció de l’indicador  Actual  Objectiu  

Indicadors 
globals  

Execució de les actuacions 
(% d’actuacions assolides completament)  85% 

   

Execució pressupostària  
(% del pressupost executat)  70% 

   

Compliment cronograma  
(%d’actuacions dins del termini)  70% 

   

Altres agents implicats i col·laboradors 
(número d’agents)  20 

 

 Descripció de l’indicador  Actual  Objectiu  

Indicadors  
A1. Promoció 
sensibilització 
 

Execució de les actuacions 
(% d’actuacions assolides completament)  85% 

   

Execució pressupostària  
(% del pressupost executat)  70% 

   

Compliment cronograma  
(%d’actuacions dins del termini)  70% 

   

Altres agents implicats i col·laboradors 
(número d’agents)  20 

 

 Descripció de l’indicador  Actual  Objectiu  

Indicadors  
A2. 
Reconeixement  

Execució de les actuacions 
(% d’actuacions assolides completament)  85% 

   

 
Execució pressupostària  
(% del pressupost executat) 

 70% 
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Compliment cronograma  
(%d’actuacions dins del termini)  70% 

   

Altres agents implicats i col·laboradors 
(número d’agents)  20 

 

 Descripció de l’indicador  Actual  Objectiu  

Indicadors  
A3. Formació i 
coneixement  

Execució de les actuacions 
(% d’actuacions assolides completament)  85% 

   

Execució pressupostària  
(% del pressupost executat)  70% 

   

Compliment cronograma  
(%d’actuacions dins del termini)  70% 

   

Altres agents implicats i col·laboradors 
(número d’agents)  20 

 

 Descripció de l’indicador  Actual  Objectiu  

Indicadors  
A4. Suport a 
entitats  

Execució de les actuacions 
(% d’actuacions assolides completament)  85% 

   

Execució pressupostària  
(% del pressupost executat)  70% 

   

Compliment cronograma  
(%d’actuacions dins del termini)  70% 

   

Altres agents implicats i col·laboradors 
(número d’agents)  20 

 

 Descripció de l’indicador  Actual  Objectiu  

Indicadors  
A5. Treball en 
xarxa  

Execució de les actuacions 
(% d’actuacions assolides completament)  85% 

   

Execució pressupostària  
(% del pressupost executat)  70% 

   

Compliment cronograma  
(%d’actuacions dins del termini)  70% 

   

Altres agents implicats i col·laboradors 
(número d’agents)  20 
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Control i seguiment dels objectius operatius 

Aquesta tasca es realitzarà a partir del seguiment de cadascuna de les actuacions que 

els conformen, per això s'analitzarà: 

• Desenvolupament concret de l’actuació (% de fases assolides). 

• Cronograma (compliment dels terminis). 

• Execució pressupostària (% d’execució). 

• Valors dels indicadors operatius (indicadors de l’actuació). 

• Relació entre els resultats de l’actuació i els objectius específics (objectius 

aconseguits per l’actuació). 

 

Cada actuació serà analitzada per l’òrgan responsable de la seva execució, en 

coordinació amb l’equip tècnic. La persona coordinadora serà l’encarregada de fer el 

seguiment de l’avaluació operativa i incorporar les dades als diferents informes de 

seguiment. 

 

c. Avaluació  

Més enllà de la tasca de seguiment i control d’execució, a través de la Comissió 

interdepartamental de seguiment del Pla es portarà a terme l’impuls de l’avaluació del 

conjunt de la política pública impulsada per el PNAV Horitzó 2021, a través de de la 

fórmula mixta següent: 

a. Anualment, amb l’avaluació d’impacte i cost-benefici de les principals actuacions 

anuals recollides en cada Pla d’Acció. Es consideren actuacions a avaluar 

aquelles que siguin tipificades com actuacions d’impacte directe sobre 

l’associacionisme i el voluntariat i que estiguin pressupostades amb imports 

superiors o equivalents al 5% del total del Pla anual o el seu import superi 

1.000.000€. 

b. Amb freqüència quatrianual, amb la recollida de la informació global que doni 

resposta als següents indicadors d’impacte amb els objectius de percentatge 

sobre el total o d’increment apuntats a continuació: 

 

� Increment del 10% el nombre de  persones que són sòcies d’entitats 

�  Increment del 10% el nombre de persones que fan voluntariat a Catalunya 
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� Percentatge d’entitats que mobilitzen més de 30 persones superior al 50% del 

total. 

� Percentatge d’entitats que comptin regularment amb més de 20 voluntaris 

superior al 50% del total. 

� Percentatge d’entitats que tenen més de 10 persones contractades laboralment 

del 33% del total d’entitats. 

� Percentatge d’associacions on hi participin més de 50 persones en les seves 

assembles al 25% 

� Increment de 10 punts percentuals de la presència de dones a la presidència 

d’una entitat. 

� Percentatge d’entitats que tenen uns ingressos anuals superiors als 

15.000€/any al 70%  

� Percentatge de finançament privat obtingut per les entitats al 15%. 

� Percentatge d’entitats que reben aportacions en espècie al 80%  

� Percentatge d’entitats que tenen una cessió d’espais públics per a 

desenvolupar les seves activitats al 50% del conjunt d’entitats,  

� Percentatge d’entitats amb programes de voluntariat al 66% del total. 

� Increment d’entitats esportives amb programes de voluntariat al 15% 

� Increment d’entitats culturals amb programes de voluntariat al 15% 

� Percentatge de persones voluntàries que dediquen més de 6 hora/setmana al 

50%  

� Percentatge d’entitats amb programa de voluntariat que fan signar el full de 

compromís als seus voluntaris al 100%.  

� Percentatge d’entitats amb programa de voluntariat que tenen designada una 

persona com a coordinadora o responsable del voluntariat al 90%  

� Percentatge d’entitats amb programa de voluntariat que disposen d’una 

assegurança per a les persones voluntàries al 100%. 

� Percentatge de persones voluntàries nascudes fora de l’Estat al 10% 

� Percentatge de persones en atur o que busquen feina i que fan voluntariat del 

15%.  
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V. DESPLEGAMENT OPERATIU 

Aquesta és la descripció dels 17 programes estratègics i de les diferents línies 

d’actuació de cada un d’ells, que tracen les prioritats i l’enfocament de cada un d’ells. 

És aquest el desplegament operatiu del PNAV, que ve complementat per cada uns 

dels Programes d’Execució Anual.  

 
ÀMBIT D’ACCIÓ 1. Promoció sensibilització 
 
P1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació vers la 

ciutadania 

Aquest programa pretén impulsar les actuacions impulsades des de les 

administracions públiques i des dels mitjans de comunicació que busquin generar 

espais estables de promoció de les activitats i serveis que realitzen les entitats sense 

ànim de lucre, per tal de posar en valor el seu paper dins de la societat, a la vegada 

que es convida la ciutadania a vincular-s’hi i participar activament, ja sigui formant part 

de les entitats en qualitat de soci ja sigui incorporant-se als seu projectes des del 

voluntariat,.   

 

És indubtable que les institucions públiques i els mitjans de comunicació públics i 

privats juguen un paper clau en la promoció i el reconeixement social d'aquest sector, i 

poden afavorir la construcció de discursos més proactius que ajudin a una major 

confiança i compromís de la ciutadania vers les entitats.  

 

Així doncs, aquest programa vol enfortir la relació de les institucions públiques i dels 

mitjans de comunicació amb les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, impulsant 

la programació d’actuacions que persegueixin visibilitzar les entitats i augmentar seva 

presència a la societat. 

 

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L1- Actuacions multicanal de promoció de l'associacionisme i el voluntariat 

impulsats pel Govern 

L2-  Actuacions de promoció de l'associacionisme i el voluntariat en la programació 

dels mitjans de comunicació públics i privats 

L3- Campanyes de sensibilització per promocionar el voluntariat 

L4 -   Campanyes de sensibilització per associar-se a les entitats 
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P2. Promoció i sensibilització vers col·lectius o à mbits específics  

Aquest programa té per objectiu definir les actuacions necessàries per promoure 

l’associacionisme i el voluntariat en aquells col·lectius que, per les seves 

característiques, circumstàncies o situacions, constitueixen un col·lectiu diana sobre el 

qual és especialment rellevant convidar-lo a participar dels afers col·lectius a través de 

la seva vinculació amb el teixit associatiu (estudiants universitaris, gent gran activa, 

persones immigrades, professionals altament qualificats, persones aturades, etc). 

 

D’altra banda, també aquest programa pretén insistir en aquelles actuacions de 

promoció i sensibilització focalitzades en àmbits d’acció concrets, específics i 

determinats, amb l’objectiu de promoure un teixit associatiu que encari tots els reptes i 

totes les causes de la nostra societat, i per tant, que promogui l’associacionisme i el 

voluntariat de l’acció social, però també la mediambiental, la comunitària, l’esportiva, la 

cultural, la de cooperació i tantes altres.  

 

Un tret característic del teixit associatiu català és el fet de ser un moviment divers, 

transversal i molt ric, on la presència de diferents col·lectius i la seves pluralitat d’acció 

és clau per donar resposta als nous reptes de la nostra societat.  Aquesta 

heterogeneïtat és un reflex de la nostra societat, i pot resultar molt enriquidora a l'hora 

de desplegar certes iniciatives però és evident que també requereix d’un esforç 

complementari de promoció..  

 

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L5  -  Programes de promoció  del voluntariat en àmbits específics i estratègics 

L6 - Campanyes de sensibilització dirigides a col·lectius específics 

L7 - Actuacions de promoció de l'associacionisme i el voluntariat als centres 

educatius 

L8 - Actuacions de promoció del voluntariat en el marc de grans campanyes 

puntuals que mobilitzen la ciutadania per una causa concreta 

 

P3. Comunicació digital 

Aquest programa vol impulsar el conjunt d’accions de promoció i sensibilització 

impulsades a través de la comunicació digital (web, butlletins electrònics, xarxes 

socials, aplicacions mòbils...).  
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La comunicació és un element transversal i d’importància cabdal a l’hora de fer arribar 

la informació al públic destinatari. Amb la incorporació de les tecnologies de la 

informació i la comunicació en la nostra quotidianitat, té una especial rellevància la 

comunicació a través de les xarxes socials i la web 3.0, que esdevenen elements 

essencials per poder aconseguir els objectius estratègics que aposten per l’augment 

de les persones que es vinculen al teixit associatiu i pel relleu generacional necessari 

en molts àmbits, però també en el reconeixement social de les mateixes entitats i dels 

seus projectes. 

 

Per tot això, aquest programa aposta per les TIC com una oportunitat per explicar la 

tasca de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, i per posar a disposició de la 

ciutadania diferents vies de col·laboració amb el sector associatiu. De fet, les xarxes 

socials s'han convertit en les principals aliades per explicar allò que fan les entitats 

sense ànim de lucre, especialment l’activitat d'aquelles organitzacions més petites o 

mitjanes. 

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L9 - Actuacions d'impuls dels webs corporatius per a la promoció de 

l'associacionisme i voluntariat 

L10 - Actuacions d'impuls dels mecanismes de difusió digital de les actuacions 

de promoció i sensibilització 

L11 - Actuacions d'impuls de l'estratègia comunicativa a les xarxes socials per a 

la promoció de l'associacionisme i el voluntariat 

L12 - Actuacions d'impuls d'elements d'innovació tecnològica per a la promoció 

de l'associacionisme i el voluntariat 

 

P4. Promoció local, territorial i de proximitat  

El programa pretén impulsar accions de sensibilització i promoció del teixit associatiu 

de proximitat, impulsant el coneixement, vinculació i valor de les entitats i dels 

projectes que s’implementen en els barris , pobles i ciutats de Catalunya, a través de 

mecanismes idonis, propers i locals. A més, el programa cerca la manera de 

capil·laritzar el coneixement de la realitat associativa per tal que aquesta arribi a tots 

els racons de la geografia catalana i això faci que el missatge arribi a les persones dels 

territoris on es realitzen i s’executen els programes 
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Un dels principals reptes de la Generalitat de Catalunya es connectar amb el territori, i 

per això aquest programa vol impulsar mesures adaptades a les diferents realitats 

territorials i a les necessitats de les entitats i del món local. Per aconseguir aquesta 

connexió es fa imprescindible treballar des de la transversalitat, incorporant els agents 

de diferents àmbits territorials i perspectives sectorials i donant suport als ens locals en 

les seves activitats de promoció i sensibilització, i recolzar el seu el rol dinamitzador 

del voluntariat. 

 

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L13- Actuacions per l'impuls de la presència institucional de la Generalitat al 

territori promovent l'associacionisme i el voluntariat  

L14- Campanyes de promoció de base local i de proximitat 

L15- Programes de suport als ens locals en les seves activitats de promoció i 

sensibilització de l'associacionisme i el voluntariat 

L16- Actuacions per fomentar la col·laboració entre les entitats i els mitjans de 

comunicació local per promocionar l'associacionisme i el voluntariat a nivell local 

 

 

ÀMBIT D’ACCIÓ 2. Reconeixement 
 

P5. Reconeixement des de les institucions 

El programa pretén impulsar les accions de reconeixement social de l’associacionisme, 

i de manera especial el reconeixement dels projectes de qualitat de les entitats, per tal 

d’ajudar a potenciar la seva visibilitat i el seu valor.  

 

La societat necessita de persones i entitats que es mobilitzen per causes d’interès 

general i que desenvolupen la seva tasca amb un alt grau de responsabilitat i qualitat, i 

les institucions públiques han de disposar de mecanismes per reconèixer aquest 

treball. El reconeixement ha de ser públic i ha de servir d’estímul per a totes les 

persones i organitzacions que treballen en els diferents àmbits.  

 

Aquest programa pretén aconseguir aquest reconeixement a diferents nivells. D’una 

banda, a través de les diferents convocatòries de premis que tinguin per objectiu 

estimular i reconèixer  accions de persones i entitats que proposin actuacions i treballs; 

d’una altra banda, posant de relleu la qualitat de la tasca quotidiana de les entitats, 
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més enllà dels projectes concrets que desenvolupen, i finalment, a través d’actes de 

relleu institucional que projectin un reconeixement explícit, públic i d’impacte que 

construeixi un missatge clar cap a la ciutadania.   

 

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L17- Convocatòria i atorgament de premis 

L18- Actuacions de creació i potenciació de distintius de reconeixement 

institucional 

L19- Actes institucionals de reconeixement de l'associacionisme i el voluntariat 

 

P6. Reconeixement específic en l'àmbit educatiu, oc upacional i de recerca 

El programa vol impulsar les accions de reconeixement de l’associacionisme i el 

voluntariat en dos àmbits estratègics, que potenciïn l’impacte d’aital reconeixement, 

com són l’àmbit educatiu i l’àmbit ocupacional.  

 

El voluntariat i el fet associatiu formen part de la societat catalana i de la seva cultura 

quotidiana i són, sens dubte, el que s’ha anomenat des de fa temps “una escola de 

valors i d’actituds”. És important que les actuacions del Govern fixin com a prioritat el 

seu reconeixement, la seva posada en valor i la seva capitalització, tant en l’àmbit 

educatiu com en l’àmbit de l’ocupació. 

 

Les actuacions a desenvolupar haurien de permetre, de manera integral en tot el cicle 

educatiu –obligatori i post obligatori-  relacionar aquests valors i aquesta experiència 

de voluntariat i de participació amb el currículum educatiu dels joves, entenent que 

aquest àmbit és també una important aportació al seu creixement personal i la seva 

futura professió; incloure com a matèria, del coneixement del voluntariat i del fet 

associatiu en aquelles disciplines professionals amb les quals hi ha contacte amb 

aquesta; i impulsar la transferència de coneixement entre l’àmbit educatiu i el 

voluntariat, tant a partir de contractes de pràctiques que permetin endinsar-se en 

aquest àmbit  com des de la producció de recerques i treballs d’investigació que 

permetin un major acostament, comprensió i facilitació de la tasca que es du a terme 

des de les entitats  

 

Igualment, cal implementar accions que connectin irremeiablement les polítiques 

actives de millora de l’ocupabilitat amb el reconeixement de l’experiència en el teixit 
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associatiu, reconeixement l’adquisició d’aptituds i competències que enforteixen les 

persones vinculades als projectes de les entitats i en milloren la seva ocupabilitat.  

 

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L20- Actuacions pel reconeixement curricular del fenomen de l'associacionisme i 

el voluntariat 

L21- Actuacions pel reconeixement de l'experiència en l'associacionisme i el 

voluntariat en l'àmbit educatiu 

L22- Actuacions pel reconeixement de l'experiència en l'associacionisme i el 

voluntariat per a la millora de l'ocupabilitat 

L23- Actuacions de promoció d'estudis i publicacions sobre associacionisme i 

voluntariat  

 

ÀMBIT D’ACCIÓ 3. Formació i coneixement 
 

P7. Cooperació, impuls institucional i acords estra tègics 

El programa vol impulsar aquelles actuacions estratègiques que impacten sobre el 

model formatiu de les persones vinculades al teixit associatiu, les quals requereixen, 

sovint, de la interrelació amb d’altres administracions públiques.   

 

Des del punt de vista estratègic, cal impulsar accions que acompanyin un canvi del 

model formatiu cap a models en clau competència, que posi en valor els coneixements 

adquirits no només entre els actors propis del moviment associatiu, sinó també vers 

els agents educatius i ocupacionals.  

 

A més, l’estratègia de consolidació del model ha de passar també per aprofundir en el 

coneixement  de la llei 25/2015, com a norma i pilar fonamental dels drets i deures de 

l’acció voluntària i del model català de voluntariat. 

 

Finalment, l’estratègia d’impuls de les actuacions de formació i coneixement demanen 

impulsar accions de treball col·laboratiu arreu del territori, que enforteixi les 

dinàmiques territorials, amb suport explícit al món local. 
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Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L24- Actuacions per a la reformulació dels sistemes de formació per a la 

construcció de formacions en clau competències 

L25- Programació de formació i coneixement de la Llei 25/2015, del voluntariat i 

foment de l'associacionisme i del Model Català del Voluntariat 

L26-  Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al territori 

 

P8. Pla de formació de l’associacionisme i el volun tariat de Catalunya (PFAVC) 

El programa dona cabuda a l’estratègia formativa consolidada del Govern per 

potenciar  i prestigiar la formació de les persones vinculades al teixit associatiu, i de 

manera preferent  aquelles que s’hi vinculen a través de l’acció voluntària. 

 

La formació és un element principal en l’àmbit associatiu i de voluntariat, sobretot pel 

fet que la implicació individual i lliure de la ciutadania en projectes i entitats diverses no 

s’exigeix vinculada a uns coneixements i habilitat concretes, sinó a la voluntat i 

expressió de la persona a formar part i ésser actiu en un projecte determinat. Per tant, 

a aquesta voluntat de ser i de fer, la formació és l’element que ha de permetre d’assolir 

els coneixements i les competències que permetin d’exercir amb qualitat i amb 

plenitud, l’actuació amb la qual cadascú s’ha compromès dins del projecte de l’entitat. 

El Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya és l’estratègia 

que fa possible aquest impuls, gràcies al reconeixement d’escoles de formació i de 

cursos-  i a la voluntat de donar respostes a les necessitats formatives de entitats  i a 

les persones voluntàries que en formen part. 

 

La Llei 25/2015 reconeix el PFAVC com a un programa estable de suport permanent a 

la formació dels voluntaris i a la dels responsables de la dinàmica associativa. Per 

aquest motiu un dels programes del PNAV desenvolupa les actuacions més rellevants 

a impulsar per actualitzar-lo i adaptar-lo a les tendències formatives actuals, tant pel 

que fa a la seva estructura (competències) com en el seu format, impulsant la 

virtualització de les formacions  i l’articulació de noves estratègies formatives exitoses 

en altres àmbits per tal de créixer en canals de formació, possibilitant que cada entitat 

pugui trobar el que li ofereix més possibilitats 
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Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L27-  Programes d'impuls de la formació en línia 

L28-  Programes d’impuls de la formació inicial a les persones voluntàries 

L29- Programes de formació a les persones voluntàries que actuen en àmbits, 

sectors o col·lectius estratègics 

L30- Programació i impuls de la formació en la gestió de les associacions per a 

les persones vinculades 

L31-  Actuacions per l'impuls de la innovació i les noves tecnologies al servei de 

la formació 

 

P9. Formació especialitzada no vinculada al PFAVC  

El programa impulsa les actuacions formatives que ofereixen eines formatives 

especialitzades  i específiques que, tant des del punt de vista de contingut com de 

format, van més enllà del PFAVC, el qual tot i ser reconegut com el programa estable 

de suport permanent a la formació no ha de ser l’única via de formació destinada a les 

entitats.  

 

La formació especialitzada és una aposta decidida per acostar a les entitats aquells 

coneixements que han de permetre’ls avançar, millorar i consolidar aspectes específics 

(ja sigui per naturalesa, per temàtica, per concreció, ..), relacionats amb la seva 

finalitat, missió, activitat o per a la seva supervivència com a agent social. Les 

actuacions que s’hi vinculin han de poder facilitar l’adaptació als canvis i facilitar el 

coneixement necessari per a fer-ho amb qualitat i  respondre als nous reptes, 

oportunitats i exigències que cada temps demana. 

 

Fer arribar la formació a les persones voluntàries ha de passar també per espais reals 

de trobada, ordinaris o extraordinaris, que facin possible a més del coneixement, 

l’intercanvi d’experiències i el contacte entre les persones que des de diferents realitats 

i àmbits  s’han aproximat al voluntariat.  

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L32-  Programació de formació vinculada a la millora i l'enfortiment de les entitats 

L33- Programació de formació vinculada a l'impuls dels projectes i les polítiques 

sectorials del Govern  

L34- Organització d'espais formatius  
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ÀMBIT D’ACCIÓ 4. Suport a les entitats  
 

P10. Millora de procediments i tràmits 

El programa impulsa el conjunt d’actuacions que el Govern pugui desenvolupar per 

simplificar la càrrega burocràtica dels procediments administratius que impacten sobre 

les entitats, i de manera específica i concreta, la millora procedimental dels processos 

d’atorgament i justificació d’ajuts i subvencions. 

 

Les actuacions que s’iniciïn en relació a aquest programa han de tractar d’establir 

mesures concretes i efectives que tinguin com a objectiu fer més fàcil l’accés als 

recursos (materials o en espècie) que les administracions públiques posen a l’abast de 

les entitats, sense malmetre cap dels principis rectors de les polítiques públiques i del 

procediment administratiu, com ara l’equitat, la igualtat de tracte i la concurrència. 

Aquestes actuacions poden ser accions de caire transversal i interdepartamental que 

coexisteixen amb actuacions de menys recorregut, més concretes però d’alt impacte 

en procediments molt concrets   

 

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L35- Actuacions  d'impuls de la simplificació administrativa i de millora de l’accés 

a la informació i als recursos públics 

L36-  Actuacions de millora dels procediments de subvencions a les entitats 

sense afany de lucre 

 

P11. Finançament 

El programa impulsa les accions directes d’ajuda i suport econòmic a les entitats, en 

base a les línies de subvenció que les diferents unitats directives del Govern 

promouen.  

 

Els programes de subvencions esdevenen un instrument essencial per garantir la 

sostenibilitat del moviment associatiu de Catalunya. En aquest sentit, les subvencions 

no només orienten en un determinat sentit l’activitat de les entitats privades d’acord 

amb els objectius dels plans sectorials corresponents, sinó que l’activitat de foment 

també permet una gestió més coordinada i participativa dels recursos públics segons 

criteris de subsidiarietat, proximitat geogràfica i especialització tècnica, sense 

necessitat de duplicar xarxes existents o de crear nous serveis públics. 
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Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L37-  Convocatòries d'ajuts per al foment del voluntariat 

L38-  Convocatòries d'ajuts per a projectes, programes o activitats de les 

entitats 

L39-  Convocatòries d'ajuts per a projectes o processos de millora interna de 

les entitats 

L40-  Convocatòries d'ajuts específics per a entitats de 2n i 3r nivell  

 

P12. Assessorament i acompanyament 

El programa impulsa les actuacions que busquen oferir suport a les entitats més enllà 

dels suports formatius i dels suports econòmics, que siguin promoguts per les diferents 

unitats directives del Govern promouen.  

 

L’administració pública ha de posar a l’abast del teixit associatiu dels recursos 

necessaris perquè aquest pugui portar la seva activitat d’una forma eficient i eficaç ja 

que actuen moguts per l’interès general i la seva activitat té repercussió pública. Per 

poder-ho fer, és important que disposin dels recursos necessaris per l’acompliment 

d’aquests principis, i una de les fórmules efectives de donar suport a aquests objectius 

és a través de serveis d’assessorament i acompanyament que tinguin per a objectiu 

ajudar a millorar la gestió i les tasques que realitzen diàriament les entitats sense 

afany de lucre, amb una atenció especialitzada, professional, propera i efectiva. 

 

El programa pretén estimular, a més, el conjunt d’actuacions d’aquesta naturalesa  que 

aposten per la implementació de serveis innovadors, de qualitat en la intervenció i amb 

respecte a la manera de fer de cada entitat, amb una especial atenció a serveis de 

proximitat, de base territorial i d’atenció personalitzada, que tenen un alt impacte 

d’acció, sobretot d’entre entitats menys o gens professionalitzades. 

 

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L41- Actuacions d'assessorament a distància 

L42- Actuacions d'assessorament presencial i territorial 

L43- Actuacions d'acompanyament 
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P13. Suport especialitzat 

El programa inclou un conjunt d’actuacions que complementen les accions de suport a 

les entitats incloses en aquest àmbit d’actuació del Pla, i pretén cobrir aquelles 

necessitats específiques, concretes i molt particulars del món associatiu que a la 

vegada aporten un valor estratègic molt remarcable.  

 

En aquest sentit, resulta evident que cada vegada es produeixen canvis més ràpids a 

l’entorn social que afecten les entitats i que aquests canvis els afecten de manera molt 

directa. Per tal de donar-hi resposta, cal que les entitats es dotin de coneixement 

específic per poder adaptar-se al nou context i trobin respostes innovadores per poder 

abordar de manera diferent les situacions, augmentar el seu impacte i millorar la seva 

gestió interna.  

 

Aquest programa pretén donar respostes concretes, i a l’hora transversals, a les 

diferents entitats, per ajudar-les a conèixer i implementar processos per a la millora de 

la gestió del temps de les persones que les integren, per impulsar l’ús de les noves 

tecnologies, projectar-les més enllà del seu nucli d’actuació, capacitar-les per avaluar 

els seus projectes i millorar-los i facilitar el seu arrelament mitjançant el suport logístic 

(materials, espais,...). 

 

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L44- Actuacions de suport i impuls de la digitalització de les entitats 

L45- Actuacions de suport a la internacionalització de les entitats  

L46- Actuacions innovadores que aportin valor afegit al sector 

L47- Actuacions pel suport logístic i material a les entitats 

 

ÀMBIT D’ACCIÓ 5. Treball en xarxa  
 

P14: Cooperació interdepartamental i interadministr ativa 

El programa vol impulsar el conjunt d’actuacions que impulsin el treball en xarxa 

institucional entre els diferents departaments de la generalitat amb competències, 

interessos i relacions amb el teixit associatiu i el voluntariat, i el treball en xarxa 

interadministratiu amb la resta d’agents públics que comparteixen responsabilitats i 

competències en aquest àmbit. 
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De fet, el protagonisme de les diferents administracions públiques en el disseny de 

polítiques públiques relacionades amb el voluntariat i el foment de l'associacionisme, 

creix de forma continuada des de principis dels anys noranta i la recentment aprovada 

Llei del Voluntariat, l’estiu del 2015, ratifica aqueta tendència atorgant un paper cabdal 

de foment de l’associacionisme i el voluntariat als poders públics.  

 

En aquest mateix sentit, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya han 

impulsat diferents plans, programes i projectes que tenen relació amb les entitats 

sense ànim de lucre en diferents àmbits sectorials, com són la cultura, el medi ambient 

o l’esport, per posar només alguns exemples. 

 

En conseqüència, els mecanismes interdepartamentals i interadministratius de 

participació i cooperació han d’adquirir un paper especialment rellevant. Aquest 

programa vol establir una estratègia transversal a tota l’Administració de la Generalitat 

en matèria d’associacionisme i voluntariat i consensuar criteris d’actuació homogenis 

entre tots els departaments que vulguin dur a terme accions de promoció de 

l’associacionisme. El programa també proposa accions de coordinació entre diferents 

administracions, per afavorir una gestió de recursos sense solapaments ni buits i en la 

qual els interessos de cadascuna de les parts siguin vehiculats a través d’aquests 

mecanismes. 

 

En definitiva, aquest programa té per objectiu definir les actuacions necessàries per 

millorar la col·laboració interdepartamental i interadministrativa, i alhora, establir quins 

mecanismes i recursos –convenis, comissions, contracte programa– s’han d’executar 

per fer-ho possible. 

 

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L48- Actuacions per a la cooperació interdepartamental en les polítiques de 

foment de l'associacionisme i voluntariat 

L49- Actuacions per a la cooperació interadministrativa en les polítiques de 

foment de l'associacionisme i voluntariat 

L50- Actuacions de coordinació bilateral per a la millora de les polítiques de 

foment de l'associacionisme i el voluntariat 

L51- Actuacions d'impuls de la xarxa de Punts de Voluntariat Local 
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P15. Aliances estratègiques 

El programa pretén impulsar el conjunt d’actuacions que cerquin la creació, 

consolidació i activació de xarxes, interrelacions i estratègies comuns entre els agents 

claus que interactuen amb el teixit associatiu d’un territori. Aquestes aliances 

estratègiques han de potenciar-se tant entre les mateixes entitats com entre les 

entitats i la resta d’actors  -públics i privats- per generar creixements socials 

exponencials producte d’aquestes sinèrgies compartides.  

 

De fet, tant les organitzacions públiques com les entitats privades que promouen 

actuacions d’interès general cerquen millorar la societat, treballen pel bé comú, 

apunten cap objectius compartits, i davant d’aquesta realitat, el treballar en xarxa és 

essencial per poder sumar esforço suma cap a la consecució dels esmentats objectius. 

És per tant necessari cercar espais de trobada tant per dissenyar, impulsar, coordinar i 

posar en funcionament totes aquelles iniciatives orientades a assolir objectius comuns.     

 

L’associacionisme i el voluntariat, atesa la seva naturalesa participativa, la seva realitat 

territorial i el seu arrelament a la societat civil i a la ciutadania, és un àmbit d’acció en 

el qual el treball en xarxa és no només recomanable sinó absolutament necessari: cal 

teixir aliances potents entre el propi teixit (per a configurar-lo) amb cadascun dels 

territoris (per localitzar-lo), amb el màxim de col·lectius (per a personalitzar-lo), i amb 

els òrgans i espais de relació i representació ( per a reconèixer-lo, significar-lo). 

 

En aquest sentit, hi ha aliances que ajuden de manera més directa i estratègica 

l’acompliment dels objectius del sector associatiu i que permeten molta més incidència 

i una gestió més integrada de la tasca que fa cadascun per separat. Aquestes aliances 

són estratègiques perquè els agents que es relacionen ho fan com element estratègic 

des del punt de vista de les seves pròpies organitzacions. En aquest punt trobaríem 

les relacions entre els poders públics i el teixit associatiu, i les aliances entre el món 

empresarial i les entitats per desenvolupar actuacions i espais que fomentin la 

participació activa del món empresarial en l’apoderament de les entitats per aconseguir 

que aquestes millorin i avancin per poder  donar resposta a les necessitats socials.   
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Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L52- Organització d'espais de trobada, debat i reflexió estratègica 

L53- Actuacions per l’impuls de la participació de les entitats a les xarxes 

europees i  internacionals 

L54- Actuacions per l’impuls dels espais de participació de les entitats amb les 

administracions públiques 

L55- Actuacions de coordinació entre el món educatiu i les entitats 

L56- Actuacions per potenciar el suport i la interrelació entre el món 

empresarial i les entitats  

 

P16. Impuls del treball comunitari 

El programa pretén estimular el conjunt d’actuacions que incorporen la dimensió 

comunitària en el seu disseny, implementació i avaluació, clau per a consolidar un 

creixement i arrelament social de les entitats. La incorporació  d’aquesta dimensió 

comunitària als projectes ha de permetre potenciar l’apoderament de les entitats, la 

consolidació de les seves xarxes i la visibilitat del teixit associatiu com a instrument 

integrador, inclusiu i potenciació dels territoris. 

 

Tots els agents que treballen en el territori (entitats, administració, serveis públics, 

empreses i comerços...) són corresponsables del seu benestar i han de disposar dels 

instruments per a promoure’l de forma col·lectiva. Per això, és necessari impulsar 

accions dissenyades i coordinades de forma col·lectiva, per millorar la qualitat de vida 

de la ciutadania de tot el territori.  

 

En aquest sentit,  és important que el Govern doni suport a  aquelles actuacions que 

fomentin el treball col·laboratiu i l’apoderament de les persones, impulsi les xarxes 

comunitàries i posi al servei de la ciutadania associada els recursos públics, els espais 

i els equipaments per potenciar un ús col·lectiu, al servei de l’interès general. .      

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L57- Actuacions de construcció i impuls de territoris socialment responsables 

L58- Actuacions per potenciar la participació activa de les entitats en els 

projectes comunitaris 

L59- Actuacions per potenciar la dimensió comunitària dels equipaments 

públics al servei de les entitats 
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P17. Interconnexió digital i innovació 

El programa impulsa les actuacions de treball en xarxa que té en les noves 

tecnologies, el seu principal canal per vehicular-lo i fer-lo realitat. Les noves 

tecnologies ofereixen una gran oportunitat per compartir experiències, recursos, bones 

pràctiques i projectes. A la vegada, les xarxes socials i tecnològiques a través del web 

permeten a les entitats i als poders públics ser emissors i receptors d’informació a gran 

la velocitat i amb immediatesa. 

 

Actualment internet és el mitjà d’informació més utilitzat, aquest èxit però, va 

acompanyat d’algunes amenaces a les que cal fer front (com ara la pèrdua de 

privadesa o les  informacions no contrastades). Cal implementar actuacions que 

potenciïn el treball en xarxa utilitzant les potencialitats de les noves tecnologies i 

minimitzant els riscos que li són inherents.  

Les línies d’actuació previstes per al desenvolupament d’aquest programa són les 

següents:  

L60- Actuacions d'impuls de plataformes tecnològiques que potenciïn el treball 

en xarxa 

L61- Actuacions d'impuls d'eines tecnològiques per compartir recursos i 

coneixements 
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V. PROCÉS PARTICIPATIU PER A L’ELABORACIÓ  

I. Introducció  

 

El procés participatiu per a l’elaboració del PNAV Horitzó 2021 va tenir lloc en el marc 

del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, celebrat l’any 

2016 , promogut per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària dl Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) amb col·laboració de l’aleshores 

Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència (DAERIT). 

 

Per recollir les inquietuds i aspectes de rellevància per a les entitats i els seus 

membres es van programar diferents sessions arreu del territori des del 18 de febrer 

fins al 18 d’abril de 2016. 

 

A partir d’aquestes sessions i de la celebració de la sessió plenària del III Congrés el 

20 de maig de 2016 es van obtenir les bases del Pla Nacional, d’una banda, i de la 

futura Llei de Foment de l’Associacionisme. 

 

L’objectiu d’aquell procés participatiu era poder extreure informació sobre com 

construir les polítiques públiques de suport a l’associacionisme i el voluntariat dels 

propers anys, tant des del punt de vista operatiu (un Pla estratègic de Govern que 

impulsi i implementi mesures) com des de la vessant normativa (una Llei que estableixi 

les accions de foment del sector). 

 

Seguidament es presenten els resultats del procés participatiu impulsat. 

Sessions: data i població 

 

DATA POBLACIÓ  

18-feb Lleida 

25-feb Figueres 

26-feb Barcelona 

04-març Tarragona 

07-març Reus 

09-març Sabadell 

12-març Esparreguera 

15-març Vilanova i la Geltrú 
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18-març La Seu d'Urgell 

21-març Manresa 

31-març Igualada 

05-abr Girona 

07-abr Sta. Coloma de Gramenet 

12-abr Tortosa 

13-abr Barcelona 

16-abr Badalona 

18-abr Barcelona 

 

2. Objectius del procés participatiu 

Els objectius del procés de participació eren: 

 

Objectius generals: 

• Debatre, reflexionar i aportar propostes sobre quins són els reptes del voluntariat 

a Catalunya durant els propers anys, a la llum de l’entrada en vigor de la Llei 

25/2015 i de la situació social i política de Catalunya.  

• Debatre, reflexionar i aportar propostes sobre com s’ha de fomentar i promoure 

l’associacionisme i la participació ciutadana, encarant els reptes de 

l’associacionisme a Catalunya en el segle XXI. 

Objectius específics: 

• Arran de les reflexions, debats i propostes sobre els reptes del voluntariat, posar 

les bases, a través del procés participatiu, del Pla Nacional de l’Associacionisme i 

el Voluntariat Horitzó 2021 , que defineixi les línies estratègiques, els objectius i 

les mesures de les polítiques públiques de suport al sector. 

• Arran de les reflexions, debats i propostes sobre el foment de l’associacionisme i 

la participació ciutadana, posar les bases de l’avantprojecte de llei de foment de 

l’associacionisme, que el Govern ha d’aprovar. 

 

 
3. Estructura de les sessions de participació 

• Presentació 10’: 5’ Institucional + 5’ Dinàmica per part dinamitzadors 

• Divisió en dos grups  
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• Reflexions i aportacions individuals 10’ en la graella 

• Debat 25’ dinamitzador sintetitza en document general del grup  

• Canvi de grup. Presentació de les aportacions anteriors per part del 

dinamitzador 5’ 

• Reflexions i aportacions individuals 10’ en la graella 

• Debat 25’ dinamitzador sintetitza en document general del grup 

• Plenari de presentació de resultats 30’. Inclou aconseguir el consentiment de 

les diferents mesures. 

• Comiat i explicació continuïtat procés participatiu 3R Congrés 5’ 

 

 

4. Documentació facilitada als participants 

La informació facilitada als assistents durant les diferents sessions va ser la següent: 

• Carta de presentació del procés 

• Proposta metodològica per a les sessions territorials del 3rC associacionisme i 

voluntariat 

• Fitxes per a la dinàmica de treball (una fitxa per cada bloc) 

• Autorització de drets d’imatge i protecció de dades 

• Enquesta d’avaluació de la sessió 

• Enquesta de desplaçaments per realitzar la petjada ecològica 

 

5- Resultats de les sessions  

5A) demarcació de les comarques centrals, Terres de  l’Ebre, Tarragona i Lleida 

 

� Nombre participants/entitats 

A continuació es detalla el perfil dels participants de les sessions de les sessions de 

les comarques centrals, Terres de l’Ebre, Tarragona, Lleida i Alt Pirineu i Aran. 

 

En el conjunt de sessions analitzades en el present informe es va registrar un total de 

106 assistents  en representació de 74 entitats (algunes d’elles repetides en les 

diferents sessions). 

 

Taula 1. Número d’entitats i de participants 

Municipi Data 
Número de 

participants 

Número 

d’entitats 
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Lleida 18 de febrer 30 23 

Tarragona 4 de març 10 8 

Reus 7 de març 14 10 

La Seu d’Urgell 18 de març 9 8 

Manresa 21 de març 11 9 

Igualada  31 de març 10 6 

Tortosa 12 d’abril 22 13 

TOTAL  106 74* 

          *No s’ha fet el sumatori de les entitats de les sessions sinó que s’ha fet el 

sumatori total    d’entitats diferents. 

 

� perfils dels participants 

Els participants de les diferents sessions de participació eren majoritàriament membres 

d’una entitat. Tot i això, cal destacar que un 14% dels assistents provenia d’una 

administració públic (majoritàriament d’ens locals).  

 

L’àmbit d’actuació predominant de les entitats participants van ser els serveis socials o 

sanitaris o l’atenció a les famílies (31% dels casos).  

 

A nivell de gènere destaca una superior representació femenina, ja que el 59% dels 

assistents van ser dones. La mitjana d’edat dels participants rondava els 48 anys. 

 

� llistat d’entitats 

A continuació es presenta el llistat de les entitats participants en les diverses sessions. 

Per cada entitat es detalla, en cas que els assistents n’informessin, l’àmbit d’actuació 

de la mateixa. 

 

Taula 2. Llistat d’entitats participants 

Entitat  Àmbit d'actuació  

ACISI - Associació per la Cooperació, la Inserció 

Social i la Interculturalitat 
Millora de la convivència i la cohesió social 

AFANOC Tarragona Atenció i suport a les famílies 

AGIPA Associacionisme educatiu 

Ajuntament de Coll de Nargó Serveis socials 

Ajuntament de Lleida Suport a entitats i projectes 
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Entitat  Àmbit d'actuació  

Ajuntament de Reus Participació ciutadana 

Ajuntament de Roda de Berà Serveis Socials 

Ajuntament de Tortosa 
Serveis socials / Associacionisme educatiu / 

Atenció i suport a les famílies 

Ajuntament de Vic Administració local 

Aprodisca Serveis socials 

Arrels Sant Ignasi  - 

Associació Aigües Netes d'Avià La defensa del medi ambient 

Associació Alba Serveis socials 

Associació Alzheimer Lleida Serveis socials 

Associació de Caritat de Sant Vicenç de Paüls Atenció i suport a les famílies 

Associació de familiars de l'Alzheimer de les Terres 

de l'Ebre (AFATE) 

Organització que treballa contra els efectes i 

conseqüències malaltia Alzheimer / Serveis 

sanitaris 

Associació de Gent Gran les Oliveres La gent gran 

Associació de veïns el Xup Les activitats comunitàries i veïnals 

Associació de veïns Font dels Capellans Les activitats comunitàries i veïnals 

Associació de Voluntaris de la Caixa de les Terres 

de l'Ebre 

Gent Gran, nens en risc d’exclusió social, medi 

ambient, suport a altres Associacions... 

Associació Down Lleida  - 

Associació Gen Gran Igualada La gent gran 

Associació Gent Gran Riera d’Aragó 11 Gent gran 

Associació Gent Gran Sant Isidre Gent gran 

Associació Grups d'Acompanyament al Dol de 

Lleida 
Serveis sanitaris 

Associació Laringectomitzats Lleida Atenció i suport a les famílies 

Associació Mediambiental La Sínia La defensa del medi ambient 

Associació Recreativa i Cultural Sant Cristòfol L'oci i el lleure 

Associació Salut Mental Ondara Sió Atenció i suport a les famílies 

Associació Urgellenca de Dones L'oci i el lleure 

Atzavara-arrels L'oci i el lleure 

Banc dels Aliments 
El millorament de les condicions 

socioeconòmiques i la cohesió social 

CAE L'oci i el lleure 

Canal Terres de l'Ebre Mitjans de comunicació 

Càritas Diocesana Serveis socials 

Casal Gent Gran Tortosa La gent gran 
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Entitat  Àmbit d'actuació  

Casal Popular l'Arreu La cultura 

Centre de Rehabilitació De La Veu De Lleida (Crv 

Lleida) 
Serveis Socials 

Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI) La defensa del medi ambient 

Col·lectiu Bordeta.net  - 

Complex Assistencial Santa Creu Serveis sanitaris 

Consell Comarcal Alt Urgell Juvenil – Lleure 

Consorci d'Atenció a les persones de l'Alt Urgell Serveis socials 

Creu Roja Serveis socials 

CSSI - RESIDENCIA PARE VILASECA La gent gran 

Departament Serveis socials 

Departament de Territori i Sostenibilitat 
Administració- Suport a les entitats del tercer 

sector ambiental 

Els fogonaires de Reus Cultural 

EURONPUD/CAT_NPUD Moviments associatius d’usuaris sociosanitaris 

Federació Catalana de Voluntariat Social Serveis socials 

Federació Catalana d'Entitats Musicals La cultura 

Federació d'Associacions de Gent Gran de 

Catalunya 
Gent Gran 

Federació d'associacions de veïns de Manresa Les activitats comunitàries i veïnals 

Federació d'Associacions de veïns d'Habitatge 

Social a Catalunya (FAVIBC) 
Les activitats comunitàries i veïnals 

Foment Cultural Cultural 

Fundació Bancària La Caixa Voluntariat aula informàtica 

Fundació de Santa Teresa del Vendrell 
Suport a les persones amb discapacitat i malaltia 

mental 

Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom Atenció i suport a les famílies 

Fundació La Tutela 
Tutela de persones amb discapacitat psíquica i 

gent gran 

Fundació Privada ADIS Discapacitats 

Fundació Verge Blanca L'oci i el lleure 

Grup d'Esplai Blanquerna Serveis socials / oci i lleure 

Hera, osteoporosi-menopausa Ass. de Dones Serveis socials 

Mans unides El voluntariat internacional 

Òmnium Ebre Llengua, Cultura, País i Cohesió Social 

Pixes Juvenil – Lleure 

Punt de Voluntariat de Reus Serveis socials 
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Entitat  Àmbit d'actuació  

Salut Mental Ponent  - 

Servei Acció Psicològica Serveis sanitaris 

Serveis Territorials del Departament de Cultura a les 

Terres de l'Ebre 
La cultura 

ST Lleida Atenció i suport a les famílies 

Voluntariat de l'Hospital Santa Creu "Compartim"   

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya La defensa del medi ambient 

 

 

Aportacions dels participants 

 

1. BLOC 1 TEMES DE RELACIONS I TREBALL INTERN 

1.1 El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen 

Els participants, en general han valorat positivament la implicació dels voluntaris i la 

gran feina que fan les entitats. No obstant, també han remarcat la dificultat per la 

captació de nous voluntaris, sobretot la falta de relleu generacional, i les dificultats per 

la governança de les entitats. 

 

EIX 1.1  EL DIA A DIA DE LES ENTITATS I LES PERSONE S QUE HI PARTICIPEN 

ESTAT DEL SECTOR/DIAGONSI 

Sobre la Llei del voluntariat 

• Es valora positivament l’existència d’una Llei de voluntariat, ja que permet donar més 

visibilitat a les accions que es realitzen així com també impulsar el voluntariat, també 

als centres educatius. 

Sobre la implicació i el compromís de socis i volun taris 

• Es valora positivament l’elevat grau d’implicació del voluntariat, col·lectiu molt 

cohesionat. 

• Es considera negativa la manca de compromís continu en el temps dels voluntaris cap 

a l’entitat. Existeix cert desconeixement per part de les persones voluntàries sobre 

quins són els “deures del voluntariat”, sobretot en matèria de voluntariat estable.  

• Es considera positiu el paper dels socis col·laboradors, sobretot pel que fa a la qüestió 

dels recursos. No obstant el seu paper a l’entitat no és sempre el desitjat, ja que 
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sovint els socis no són participatius. 

• Hi ha hagut un canvi de l’activitat professional dels voluntaris (canvis de feina, 

necessitat de treballar més hores, manca de feina, etc.) que ha fet variar la seva 

implicació en activitats o en la pròpia entitat. 

Sobre els nous perfils de voluntaris 

• Els darrers temps s’ha detectat l’existència d’un nou perfil de voluntariat, que participa 

mitjançant col·laboracions puntuals en projectes o compromisos específics, i no tant 

de forma continuada en el temps. 

• S’ha detectat que darrerament moltes persones s’apropen a l’entitat ja no per l’entitat 

en si mateixa sinó pel projecte (sobretot en entitats socials o d’atenció a les 

persones). 

• Es valora positivament l’existència d’un voluntariat més format i amb més habilitats, 

eficient dins dels seus coneixements. 

Sobre la implicació de familiars i coneguts 

• Alguns grups han considerat que hi ha una gran implicació de l’entorn familiar en 

determinades entitats, mentre que d’altres han acusat una manca d’implicació 

important per part del mateix col·lectiu. 

• Es valora positivament l’efecte crida o altaveu que fan els propis voluntaris en el seu 

entorn. 

 

Sobre la proximitat entre entitats i entorn 

• La proximitat geogràfica entre l’entitat i l’usuari, es considera un aspecte que permet 

una major implicació de les persones de l’entorn, i que facilita a l’entitat la coordinació 

d’actuacions. 

Sobre la incorporació i captació de nous voluntaris  i el relleu generacional 

• Un aspecte que es valora negativament són les dificultats que en general, tenen les 

entitats per captar nous voluntaris. Es detecta un apropament de les persones a 

l’entitat per activitats concretes, però tot sovint aquest fet no es tradueix en nous 

voluntaris. 

• En general es considera que falten voluntaris per cobrir l’afluència i la demanda de 
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necessitats que arriben a les entitats, fet que provoca una sobrecàrrega de feina 

sobre els voluntaris.  

• D’altra banda, també es considera com un aspecte comú i negatiu el poc relleu 

generacional i la manca de voluntariat jove. 

Sobre el reconeixement d’entitats i voluntaris  

• Es considera molt positiva la satisfacció personal que s’obté quan es treballa per una 

entitat, com a voluntari o tècnic, i el vincle que es genera entre els voluntaris. També 

és molt positiva la identificació del voluntariat amb l’objecte i la finalitat de l’entitat i de 

les activitats que es promouen. 

• Es valora negativament el fet que ser voluntari pot arribar a ser molt esclau, i 

l’existència d’un creixent sentiment de desànim entre el personal de les entitats davant 

les dificultats de fer front al dia a dia.  

• Sobre la visió que té la societat de les entitats i dels voluntaris. Aquest aspecte ha 

generat divergència entre els grups. Per un costat, s’ha considerat que la societat té 

una visió positiva respecte la feina i la funció de les entitats i hi ha un reconeixement 

positiu de la tasca que es duu a terme. D’altres grups han considerat que les entitats i 

els voluntaris encara no estan prou reconeguts. 

• Es considera que el concepte del voluntariat no sempre està ben entès per part de la 

societat. En molts casos s’ha associat el voluntariat a mà d’obra gratuïta o bé una 

pèrdua de temps o amb la voluntat de treure’n alguna cosa a canvi, aspectes que no 

són una realitat.  

• En general es considera que hi ha una bona consciència del voluntariat, tot i que 

potser manca disposar d’un bon model de voluntariat. 

Sobre el valor de la tasca d’entitats i voluntaris 

• Es valora positivament el fet que les entitats poden tirar endavant projectes amb un 

cost de mà d’obra menor i amb un enriquiment major a nivell del voluntariat i dels 

serveis oferts. No obstant es considera negativa la manca de reconeixement de la 

tasca feta per part de voluntaris, com per exemple en concursos públics, per part de 

l’administració o la societat. 

• Es valora positivament la capacitat d’adaptació i la flexibilitat de les entitats. Les 

entitats, tot i que no totes, han estat capaces d’adequar-se a la nova situació 
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econòmica-social, per donar resposta a un gran volum de persones amb necessitats. 

Sobre la gestió interna de les entitats 

• Es valora positivament l’existència d’una combinació de voluntaris i professionals a les 

entitats. No obstant, a vegades sembla que no hi ha una línia que marqui el límit entre 

les feines que fan les entitats (professionals) i els voluntaris. 

• Es considera positiu el fet que les entitats disposin d’una estructura interna que les 

faci perdurar. En general, es considera que les entitats tenen una bona organització 

interna, tot i que també es comenta que a vegades es pateix d’una excessiva 

burocratització, i d’altra banda la governança interna de les entitats no sempre és fàcil. 

• Un aspecte que s’ha considerat com a positiu és la importància dels voluntaris, la 

seva elevada experiència i el seu paper dins de l’organització de l’entitat, implicant-se 

en tots els nivells jeràrquics. 

PROPOSTES DE MILLORA 

• Realitzar campanyes de sensibilització que permetin percebre el voluntariat com a 

quelcom atractiu i conscienciar a la societat sobre la importància del voluntariat. 

• Elaborar un discurs atractiu per captar nous perfils de voluntaris, fomentant la 

diversitat entre els membres que conformen les entitats (diversitat d’edat, de 

col·lectius, d’interessos). 

• Fomentar el relleu generacional a les entitats, incorporant persones joves al 

voluntariat. 

• Promoure el voluntariat des de les escoles i els instituts. 

• Elaborar un Pla de foment del voluntariat, i procedimentar la incorporació de nous 

voluntaris a les entitats (fitxes de perfil, carta de compromís, etc). 

• Acreditar al voluntariat en matèria de competències i capacitat assolides, com a eina 

de reconeixement de la seva tasca, també a l’hora d’accedir a llocs de treball públics. 

• Fidelitzar i garantir el compromís (drets i deures) dels voluntaris. 

• Promoure la proactivitat dels voluntaris dins l’entitat, de forma que es mantingui una 

estructura horitzontal i no jeràrquica. 

• Treure rendibilitat del voluntariat esporàdic o que participa en actuacions concretes, 

per tirar endavant actuacions de l’entitat.  
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• Establir mecanismes per tal que els usuaris d’un servei formin part de la presa de 

decisions de l’entitat. 

• Reforçar la formació dels voluntaris i del personal tècnic de les entitats. 

 

 

1.2 Els recursos de les entitats 

La manca de recursos ha estat l’aspecte més comentat en aquest bloc i el que ha 

obtingut major consens, seguit de les dificultats per a justificar l’obtenció d’ajudes i 

subvencions a l’administració pública.  

 

Alguns dels elements recollits en aquest bloc es van comentar en l’apartat referent a 

comunicació (associat a la necessitat de més recursos per portar a terme les tasques 

de comunicació, ja fossin recursos econòmics, de personal o de formació) i en l’apartat 

de relació amb l’administració (on es destacava una excessiva burocràcia per tramitar 

les ajudes i subvencions).  

 

EIX 1.2  ELS RECURSOS DE LES ENTITATS  

ESTAT DEL SECTOR/DIAGONSI 

Valoració dels recursos existents 

• En general es considera que hi ha una notable manca de recursos econòmics, 

humans i estructurals als quals poden accedir les entitats. 

• Es valora negativament la manca de recursos en formació sobre temes tributaris, de 

gestió i de comunicació, així com formació específica per cada tipus d’entitat. (vegeu 

també eix 2.2). 

• Es comenta que sovint hi ha una manca de distribució d’aquests recursos equitativa 

pel territori (excessiva centralització). 

• Es valora positivament la informació i recursos presents a Xarxanet.org, si bé no tots 

els participants en fa un ús continuat o coneixen les possibilitats que ofereix aquesta 

eina. 

Font de recursos  

• Es valora negativament que la majoria de les entitats depenen molt dels recursos 
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externs i de les subvencions públiques. 

• Es valora positivament la implicació d’empreses petites que estan aportant recursos a 

les entitats. 

• Es valora negativament la manca de compliment dels pagaments de les subvencions 

per part de la Generalitat, fet que comporta que les entitats hagin d’avançar 

pagaments. 

• Es considera que les entitats no han estat capaces de cercar recursos fora d’aquells 

que ofereix l’administració pública, tals com l’autofinançament o l’empresa privada 

(línies d’ajuda fruit de la RSC).  

Elements relacionats amb l’administració 

• Es valora negativament l’excés de requeriments tributaris que tenen les entitats, així 

com l’excessiva burocràcia a l’hora de sol·licitar ajudes i justificar les subvencions, el 

que suposa un despesa molt important per les entitats. (vegeu també eix 2.1). 

• Es valora negativament la falta de continuïtat de les polítiques locals que suposa 

canvis de criteri pel que fa a la disposició de recursos per les entitats, com ara la 

disposició o cessió d’espais. (vegeu també eix 2.1). 

• En alguns casos es detecta una manca de coneixement de tots els recursos que 

tenen a l’abast les entitats i es valora que caldria més comunicació entre administració 

i entitats així com entre les mateixes entitats, per compartir recursos. (vegeu també 

eix 2.1). 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

• Disposar d’una línia de finançament bàsica per part de l’Administració, adequada als 

diferents tipus d’entitats i la seva activitat.  

• Eixamplar el ventall de fonts de finançament de les entitats, ja sigui generant recursos 

propis o mitjançant al col·laboració de l’empresa privada implicada en matèria de 

responsabilitat Social Corporativa. 

• Simplificar les tasques de gestió econòmica de les entitats i ajustar el cost real dels 

projectes tenint en compte els costos de gestió. 

• Disposar d’una figura o grup de figures destinades a la coordinació de l’entitat amb 

l’objectiu d’optimitzar recursos. 
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• Establir mecanismes perquè l’administració cobreixi les despeses que s’han generat 

per les entitats degut als incompliments de pagament de subvencions. 

• Actualitzar per part de l’Administració els registres d’entitats (censos), assegurant que 

es coneixen les entitats operatives al territori i promovent que arribi la informació de 

recursos existents. (vegeu també eix 2.1 i 2.3). 

• Crear xarxa i sinèrgies entre entitats per conèixer els recursos disponibles i compartir-

los (vegeu també eix 2.3). 

• Compartir plataformes i recursos en termes de comunicació i difusió de les activitats. 

(vegeu també eix 2.2). 

• Ampliar els recursos formatius per a voluntaris i tècnics i oferir activitats formatives 

que contemplin l’especificitat d’entitats i col·lectius. 

 

 

2. BLOC 2 TEMES DE RELACIONS I TREBALL EXTERN 

2.1. La relació amb l’administració 

La valoració feta pels assistents referent a la relació amb l’administració varia en funció 

del territori. En aquest sentit, les zones en les que es disposa de suport a nivell local 

(tècnics especialitzats en donar suport a les entitats en ens locals) la relació es 

valorava molt més positiva.  

 

En general, es comenta que la relació és bona però que es troba a faltar per una 

banda major seguiment dels projectes que desenvolupen les entitats i per altra banda 

falta de reconeixement de la tasca que fan les entitats i el seu voluntariat (sobretot 

comentat en entitats socials o sanitàries on es considera que cobreixen buits existents 

de demandes ciutadanes).  

 

En totes les sessions es va destacar una elevada burocràcia en sol·licitar ajudes i 

subvencions a l’administració. 

 

EIX 2.1  LA RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ  

ESTAT DEL SECTOR/DIAGONSI 
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Valoració global 

• En general es considera que l’administració escolta les entitats, però que això no 

sempre es tradueix en una bona relació i entesa.  

• En general es considera que hi ha una important manca d’empatia, credibilitat i 

reconeixement de les entitats per part de l’administració. 

• Es considera que la relació varia segons l’escala d’acció de l’administració i l’abast i 

mida de l’entitat. 

• Hi ha diversitat d’opinions entre el reconeixement de la tasca de les entitats per part 

de l’administració, predominant la opinió de que falta implicació d’aquesta per facilitar 

les tasques de les entitats. 

• Es considera un aspecte molt negatiu la quantitat de burocràcia a la que han de fer 

front les entitats, moltes d’elles sense un estructura tècnica apropiada, ja que això 

acaba suposant un obstacle per a la realització d’activitats. 

• Es considera que caldria fer major seguiment per conèixer l’evolució dels projectes, 

problemes sorgits. 

• Es valora negativament la forta dependència segons el color polític o fins i tot la 

persona que l’administració presenta com interlocutor. Aquesta situació genera molta 

inestabilitat a les entitats. 

• Es valora negativa la tendència a la recentralització de les polítiques de 

l’administració, ja que aquesta situació acaba afectant a les entitats, sobretot a les 

més petites. L’administració no sempre prioritza la implicació de les entitats del 

territori.   

Administracions locals 

• Es valora en positiu els casos d’ajuntaments que han destinat una persona per donar 

suport a les entitats en allò relatiu a tramitacions, assessoraments fiscals, formacions, 

etc., facilitant la tasca de les entitats (exemple de Vic). 

 

Administració autonòmica 

• Es valoren positivament les eines que disposa la Generalitat, com ara el Pla Nacional 

de l’Associacionisme i el Voluntariat. No obstant, es considera que podria millorar ja 

que, ara per ara, no és una eina prou útil.  
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Recursos digitals  

• Es valora positivament la introducció d’eines digitals per tal de dur a terme gestions 

que fins ara calia fer en persona o en paper. No obstant això, es considera que encara 

no estan adaptades a tots els perfils d’usuari. 

PROPOSTES DE MILLORA 

• Millorar l’empatia de l’Administració, especialment la Generalitat, cap a les entitats per 

tal que aquestes se sentin apreciades i ajudades. 

• Promoure la transparència, la coordinació i el coneixement mutu entre l’administració i 

les entitats, així com major seguiment dels projectes. 

• Establir mecanismes perquè les entitats tinguin més pes en els processos de presa de 

decisions que les afecten. 

• Controlar els objectius i finalitats amb les que es creen les entitats i fer-ne un 

seguiment, per tal d’evitar les “entitats fantasma” que es generen amb la finalitat 

d’obtenir subvencions per fins propis. 

• Facilitar l’adequació de les entitats al que planteja la Llei de Voluntariat, ja sigui oferint 

formació a les entitats interessades sobre els continguts de la llei o facilitant els 

recursos econòmics necessaris per acollir-se al què proposa la llei. 

• Aprofitar i millorar la base de dades creada pel Pla Nacional de l’Associacionisme i 

Voluntariat per simplificar les justificacions de les subvencions i que des de 

l’administració es pugui fer directament la consulta. 

• Fer les eines de digitalització dels processos de l’administració molt més accessibles, 

aptes per a tots els públics 

• Replicar el model de la figura de suport a les entitats (exemple de Vic) a altres 

territoris. És necessari que estigui disponible en horari apte per les entitats, per tant, 

fora de “l’horari de l’Administració”. 
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La valoració feta pels assistents sobre la comunicació de les feines que realitzen i la 

incidència del que fan varia en funció de les entitats. Algunes d’elles destaquen fer una 

bona difusió de les seves activitats i projectes ja sigui, gràcies a tenir una elevada 

presència en xarxes socials o a través de mitjans de comunicació locals. Per contra, la 

majoria destaquen una escassa difusió de totes les tasques que realitzen, afirmant una 

necessitat de millora al respecte. 

 

En aquest sentit, es proposa diverses mesures que pretenen facilitar eines i canals a 

les entitats per aconseguir ser més visibles entre la ciutadania.  

 

 

EIX 2.2  LA COMUNICACIÓ I LA INCIDÈNCIA DEL QUE FEM  

ESTAT DEL SECTOR/DIAGONSI 

Valoració global 

• Es considera que la comunicació és la gran mancança de les entitats. 

• En general es considera negativa la poca presència i repercussió de les tasques de 

les entitats en els mitjans de comunicació locals i nacionals.  

• Es reconeix que als municipis petits, els mitjans de comunicació locals acostumen a 

posar-se més a l’abast de les entitats.  

• Es valora negativament la manca de ressò que té la feina del dia a dia de les entitats, 

en comparació amb la repercussió que tenen accions puntuals amb menys impacte en 

la transformació de la societat.  

• Es considera que a vegades les entitats tampoc saben explicar bé o no saben utilitzar 

els canals adequats per comunicar. 

Elements de comunicació més utilitzats 

• Es continua confiant en el boca a orella i en comunicar mitjançant diferents canals 

simultàniament, tant nous com tradicionals. 

• Es valora molt positivament la utilització de la xarxes socials i pàgines web per donar-

se a conèixer i difondre les activitats que realitzen malgrat s’identifiquen alguns 

elements negatius: 

 La gestió d’aquestes requereixen temps i recursos. 
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 L’excés d’informació provoca que la difusió de les activitats no sigui efectiva. 

 Hi ha un sector de la població que no és usuària d’aquest mitjà de comunicació. 

• Es valora positivament la possibilitat de portar a terme trobades d’entitats a nivell 

local, ja que promou la coneixença entre aquestes. A l’hora, la implicació de 

l’administració en aquestes trobades permet enfortir la relació entre entitats i 

administració, donant un missatge positiu a la societat. 

• Es considera en positiu la nova llei de voluntariat (25/2015) que podrà ajudar a captar 

nous voluntaris entre els joves. 

Recursos 

• En aquest sentit, es considera negatiu la manca de recursos humans, econòmics i fins 

i tot formatius de que disposen les entitats per a definir una estratègica comunicativa 

efectiva. 

• Es comenta que caldria disposar de més suport i coordinació per part de 

l’Administració i entre les entitats a l’hora de fer difusió de les activitats que es 

realitzen per evitar solapaments. 

PROPOSTES DE MILLORA 

• Promoure que l’Administració, sobretot la local, i els mitjans de comunicació públics 

serveixin com a canal de comunicació de la tasca i actuacions de les entitats.  

• Disposar d’un portal web, que permeti la comunicació entre entitats, administració i 

ciutadania, des de les tasques i actuacions dutes a terme, fins als recursos que 

s’ofereixen. 

• Fer difusió conjunta entre les entitats, definint un format comú, que ajudi a identificar a 

les entitats per part de la ciutadania. 

• Dur a terme fires d’entitats i jornades per donar a conèixer les entitats i les seves 

activitats a la ciutadania. 

• Donar eines a les entitats per part de l’administració per aprendre a comunicar les 

seves tasques i activitats d’una manera efectiva: noves tecnologies, xarxes socials, 

etc. 

• Explotar molt més les potencialitats de les xarxes socials, i equilibrar-ho amb altres 

mitjans de comunicació, ja que no tothom té accés a aquestes xarxes 
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2.3 Treball en xarxa: no estem sols 

El treball en xarxa és un element que en la gran majoria s’ha valorat com a molt 

positiu. Els assistents coincideixen en destacar la necessitat de potenciar aquesta 

forma de treball, sobretot entre entitats del mateix territori (per no duplicar activitats, 

compartir coneixements de la zona...) però també amb altres agents (administració, 

universitats, empreses...).  

 

En alguns casos, la sessió de participació va servir perquè les entitats coneguessin 

experiències i tasques que realitzen entitats del seu entorn territorial que desconeixien, 

fet que ajuda a reafirmar la potencialitat i necessitat de treballar en xarxa.  

EIX 2.3  TREBALL EN XARXA: NO ESTEM SOLS  

ESTAT DEL SECTOR/DIAGONSI 

Valoració global 

• Es valora molt positivament poder treballar en xarxa pel fet que permet conèixer altres 

punts de vista, generar projectes nous, així com contribuir en la difusió o compartir 

espais.  

• Es considera que la transversalitat ha de ser tan gran com sigui possible, des de 

l’usuari, treballadors/es, administració, universitats... per conèixer millor les 

necessitats de tots els agents implicats. 

• Es valora negativament que les relacions transversals o en xarxa no són majoritàries i 

normalment són sempre els mateixos els que estan coordinats. 

• Es considera que cal definir bé què és “treball en xarxa”, diferent a fer “trobades 

d’entitats”, i aprendre efectivament a treballar en xarxa. En aquest sentit es considera 

que s’ha de continuar treballant el fet que les entitats surtin del seu espai o nínxol, i 

pensin més en conjunt. 

• Es valora negativament la manca de recursos tècnics i de temps per trobar altres 

entitats per dur a terme un treball en xarxa. 

• Es constata una manca de coneixement entre les entitats, sobretot entre els diferents 

sectors. 

• Es valora de forma diferent la tasca de les entitats de segon grau i es considera que 

tenen un paper potencialment clau en promoure i facilitar el treball en xarxa. 
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EIX 2.3  TREBALL EN XARXA: NO ESTEM SOLS  

Experiències existents  

• Les trobades o fires d’entitats es consideren molt positives per donar a conèixer les 

entitats a la gent i entre elles, i per promoure el treball en xarxa. No obstant, es 

comenta que convindria actualitzar-les i fer-les a un nivell més territorial. 

Àmbits territorials 

• Es considera que possiblement sigui més fàcil promoure o que es doni un treball en 

xarxa a les ciutats o àmbits més compactes i amb més proximitat. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

• Potenciar el paper de les entitats de segon grau per facilitar la relació i treball en xarxa 

entre entitats. 

• Promoure figures similars a les entitats de segon grau però a nivell territorial i amb 

l’objectiu de promoure la relació entre entitats de diferents sectors, dins un mateix 

territori. 

• Involucrar a l’administració com a agent aglutinador d’entitats, que pugui liderar, 

promoure i facilitar la creació d’espais o moments de trobada. 

• Disposar d’equips tècnics de persones que vetllin per l’actualització del cens d’entitats 

actives així com dels mecanismes d’interrelació i sinèrgia entre entitats. 

• Establir un punt de trobada (físic i/o virtual) on figurin totes les entitats i permeti així 

que es coneguin entre elles, es difonguin les tasques que fan, puguin compartir 

necessitats, recursos i sorgeixin sinèrgies per fer projectes conjunts. 
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5b) Sessions a les demarcacions de Barcelona I Giro na 

 

� Nombre participants/entitats 

Seguidament s’exposen les dades de les sessions realitzades  a les ciutats de la 

província de Barcelona i Girona). En total es van realitzar 10 sessions: Badalona, 

Barcelona (3), Esparraguera, Figueres, Girona, Badalona, Sabadell, Santa Coloma de 

Gramenet i Vilanova i la Geltrú. 

 

El total de persones participants va ser de 180, distribuïts en les sessions de la 

següent manera:  

 

MUNICIPI Data 
Número de 

participants 

Número 

d’entitats 

Figueres 25 de febrer  21 19 

Barcelona 1 26 de febrer 37 31 

Sabadell 9 de març 21 12 

Esparraguera 12 de març 11 10 

Vilanova i la Geltrú 15 de març 18 13 

Girona 5 d’abril 19 14 

Santa Coloma de Gramenet 7 d’abril 15 9 

Barcelona 2 13 d’abril 12 10 

Badalona 16 d’abril 6 5 

Barcelona 3 18 d’abril 20 17 

 

 

� PERFIL DELS PARTICIPANTS 

De les 180 persones participants, el 71% han estat dones (114), mentre que el 29% 

han estat homes (46), destacant doncs una major presència de les dones. En relació a 

l’edat, el grup més nombrós ha estat el grup d’edat entre 40 i 49 anys.  

 

Atenent al lloc de naixement, la majoria de persones han nascut a Catalunya, amb un 

82%. En segon lloc, persones nascudes a la resta de l’estat espanyol, amb una 9%, a 

la resta del món un 7% i el 2% a la resta de la UE.  

 

Per altra banda, el perfil d’entitats han estat organitzacions de l’àmbit de la salut, 

joventut, serveis socials, associacions culturals, ONGs, entre d’altres.   
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� llistat d’entitats 

A continuació, el llistat d’entitats participants a les 10 sessions precongressuals:   

A.S.I.F 

A.V. Arraona-Merinals-Can Gambús 

AAVV Portacapallera 

ABD 

Activament  

Adra 

Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la gent Gran de Catalunya (AFOPA) 

Agrupament Esplai Collserola  

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Mataró 

Ajuntament de Palau-Saverdera 

Ajuntament de Sabadell  

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 

Ajuntament de Vilanova  

Amics de la gent gran 

Amics del Malalt Mental(AMMAME)  

AMPA - Lluís Maria Vidal d'Agullana 

ANEGx Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa 

ASLAGA 

Asociación Española Contra el Cáncer 

ASPRONIS 

Associació AFANOC 

ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT 

Associació Banc Farmacèutic 

Associació Compartir Experiències 

Associació Comunicart 

Associació de dones Vicente Aranda de Montcada 

Associació de Guinea-Bissau y simpatitzants de Sabadell 

Associació de Naturalistes de Girona 

Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 

Associació ELNA -Eduquem La Nostra Autoestima- 

Associació Êthos  

Associació Gent Gran Figueres  

Associació Guinea Bissau  

Associació HESED  
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Associació hospice.cat 

Associació In Via 

ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA 

Associació La Rotllana   

Associació Malalts Alzheimer i família 

Associació musical Mas Guinardó 

Associació per a Joves Teb 

Associació Salut i Família 

Associació SVS (Sitges Voluntaris Socials) - Acció en Blau 

Aste Bcn, Associació Solidària amb la Tercera Edat 

AUXILIA 

AVECE Ictus - Associació Catalana de Persones amb Accident Vascular Cerebral 

Avismón Catalunya  

Banc del temps 

Càritas 

Casal dels Infants 

Casal dels Infants Acció Social als Barris 

Casal Gent Gran 

Casal Societat La Principal 

Casino de Caldes 

CEMFIS 

Centre Cultural de Sarrià 

Centre de Normalització lingüística de Girona 

Círcol Catòlic  

Club infantil i juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons  

CONEX 

Consell Comarcal Pla de L'Estany 

Consell consultiu gent gran Pla de L'estany 

Consell d'Associacions de Barcelona 

Consell de la Joventut de Sabadell  

Consorci d’acció social de la Garrotxa 

Corporació Parc Taulí 

El Far Servei Social Protestant 

ELFATH per a dones  

Escola Pia de Catalunya 

Espiral entitats de serveis 

FAVGRAM 

FAVIBC 

Federació AAVV Figueres 

Federació Catalana de Voluntariat Social 
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Federació d’Ateneus de Catalunya 

Federació de Cors de Clavé 

Fundació Ajuda i Esperança 

Fundació Àmbit Prevenció  

Fundació Amics de la Gent Gran 

Fundació APIP - ACAM  

Fundació AVAN 

Fundació Best Buddies  

Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral 

Fundació Catalunya La Pedrera 

Fundació Comtal 

Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia 

Fundació Escola Sant Vicenç de Paül- Ksameu 

Fundació iWith.org 

Fundació Joan Salvador Gavina 

Fundació La Roda 

Fundació Oncolliga 

Fundació Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia 

Fundació Pare Manel  

Fundació Pere Tarrés 

Fundació Privada Hospital Sant Antoni 

Fundació Ramón Noguera 

Fundació Roses Contra el càncer 

Fundació Salut i comunitat residència dels arcs 

Fundació SER.GI 

FUNDESPLAI 

Garraf Petit  

Generalitat 

Ger, entitat cultural i esportiva 

IAEDEN 

ICPS "Francesc Palau" 

JERC Sabadell 

Lluïsos d’Horta 

Lluïsos de Gràcia 

Més Opcions, SCCL 

Observatori del Tercer Sector  

Observatori del Tercer Sector Ambiental 

Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat de Girona 

ONCE 

Patronat Passió Esparraguera 
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Projecte Ksameu, Fundació Sant Vicenç de Paül 

Punt del Voluntariat /Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Sant Pere Claver- Fundació Sanitària 

Servei d’associacionisme . Ajuntament de Girona 

Servei Rehabilitació TLP CPB SSM 

Societat El Casino 

SOM Fundació 

 

� aportacions dels participants  

 

1.BLOC 1 TEMES DE RELACIONS I TREBALL INTERN 

1.1 El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen 

Les principals propostes de millora detectades són: promoure el reconeixement social i 

institucional del voluntariat i de les entitats, així com fomentar més el voluntariat i 

l’associacionisme, amb els seus valors, en tots els àmbits educatius (centres de 

primària i secundària, instituts, universitats..) per tal d’assegurar el futur de les accions 

voluntàries i assegurar una major presència de joves a les entitats per assegurar el 

relleu i la renovació. 

 

EIX 1.1 EL DIA A DIA DE LES ENTITATS I LES PERSONES  QUE HI PARTICIPEN 

ESTAT DEL SECTOR/DIAGNOSI 

• Reconeixement social del valor i el paper clau de la figura del voluntariat en les 

entitats: elevat compromís, motivació, entusiasme, il·lusió i implicació.  Un 

voluntariat motivat i implicat s’aconsegueix a través de:   

• Compartir tasques / espais entre voluntariat i equips professionals: l’equip 

professional pot donar eines / formació / coneixements al voluntariat; també es 

pot potenciar la complementarietat de la feina entre els equips professionals i 

els dels voluntaris.  

• Compartir aprenentatges i oferir / rebre formació.  

• Afavorir l’apoderament del voluntariat que permet créixer l’entitat i el seu 

impacte social.  

• Potenciar la seva participació activa i compromís amb l’entitat i el territori, tot 

reforçant el seu sentiment de pertinença. Per exemple, tot oferint espais per 

construir / decidir conjuntament un projecte innovador i creatiu.  

• Que les accions que es duen a terme tinguin una repercussió social positiva i 



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  72 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

que les pugui copsar el propi voluntariat. 

 

• La problemàtica de la rotació en el voluntariat: indica poc sentiment de pertinença 

a l’entitat o/i manca de compromís i cansament; alhora, dificulta poder fer una 

bona formació del voluntariat (un gran esforç per un resultat incert) i oferir uns 

bons serveis a la ciutadania.  

 

• La bona feina de les entitats i el voluntariat al territori es tradueix en un servei i un 

recolzament molt important per a les persones amb problemàtiques socials i/o de 

salut, que se senten acompanyades. 

 

• Manca un relleu generacional a les entitats i en renovació de les juntes. Existència 

de dificultats per incorporar joves a les entitats i principalment als càrrecs de les 

juntes. Actualment hi ha moltes entitats amb un procés d’envelliment. Tot i això, 

està sorgint noves formes de participació, diferents de les habituals, que apleguen 

a molts joves. I també hi ha entitats que tenen espais intergeneracionals a on hi 

ha una bona combinació d’experiència i joventut. 

 

• Falta temps i recursos per poder desenvolupar les tasques de gestió, 

principalment a les petites entitats. Existència de sobrecàrrega de tasques i 

responsabilitats per poder assolir els objectius marcats. En aquest sentit, hi ha 

una elevada complexitat administrativa i financera que dificulta portar a terme les 

accions (demandes socials, acompanyaments, formació, etc.); manca temps per 

poder implementar les accions i alhora reflexionar sobre les línies estratègiques 

de l’entitat.  

 

• Les entitats i els seus membres tenen un coneixement profund de les necessitats 

dels sectors on treballen, així com una elevada flexibilitat / agilitat per donar 

resposta a les necessitats que sorgeixen. 

 

• Existència de dificultats de relació amb l’administració: pèrdua de confiança i 

il·lusió amb la política convencional, manca d’interlocutors directes entre 

voluntariat i administració; també manca reconeixement de la tasca que fan les 

entitats. Algunes entitats aposten per adoptar un paper més reivindicatiu i de 

pressió cap a l’administració per incidir políticament.  
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PROPOSTES DE MILLORA  

• Promoure el reconeixement social del voluntariat i de les entitats amb major 

presència pública.  

 

• Fomentar el voluntariat i els seus valors a través de programes escolars 

específics, així com també major conscienciació a les famílies. Cal establir 

assignatures que promoguin els valors de la solidaritat, la participació, 

l’associacionisme i el voluntariat en escoles (a partir dels 3 anys), instituts i 

universitats. 

 

• Millorar la formació, assessorament i acompanyament a les entitats: disposar d’un 

catàleg de formacions presencial i virtual (inicial i contínua) pel voluntariat i 

persones que gestionen les entitats. Cal que les formacions siguin 

descentralitzades, gratuïtes i especialitzades. Es destaca la necessitat de major 

formació en noves tecnologies de comunicació interna i externa, formació en 

planificació estratègica de les entitats i formació per a la captació i formació de 

voluntariat. 

 

• Reforçar i potenciar la qualitat de les entitats a través de:  

• Incorporar persones amb un coneixement professional i experiència específica 

(per exemple, voluntariat sènior) que aportin un valor afegit per a l’entitat 

(comunicació, gestió, etc.)  

• Fer recull de bones pràctiques i experiències d’èxit per poder replicar-les o per 

inspirar les entitats. 

• Potenciar la bona pràctica de l’apadrinament de entitats (donar a conèixer les 

entitat de segon nivell - saber a qui dirigir-te). 

• Creació d’espais de diàleg en el si de l’entitat per enfortir les capacitats. 

• Fer una avaluació de l’impacte qualitatiu conjunt del voluntariat i 

l’associacionisme. 

• Millorar l’estratègia per treballar amb les entitats petites (plantejar si cal 

proposar que s’associïn). 

• Fomentar la professionalització de les entitats: cercar la millora de la gestió 

interna, dinàmiques de treball, etc. tant per persones contractades com per a 

voluntariat. 

• Disposar d’eines i recursos per captar voluntaris, per renovar equips (cal 
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trobades amb pluja d’idees; amb empreses, amb professionals que aportin 

idees...). 

• Rebre suport per part de l’administració pública en formació, en gestió d’aspectes 

tècnics (fiscalitat, gestió) i en comunicació (per explicar el treball que es realitza a 

la ciutadania i millorar la imatge del voluntariat). Caldria disposar d’un equip 

d’assessoria directa per a la formulació i justificació econòmica de projectes i 

gestió d’entitats. 

• Promoure una major presència de joves a les entitats per assegurar el relleu i la 

renovació: 

• Per tenir un major coneixement de la situació dels joves, es proposa realitzar 

un estudi sobre les necessitats “associatives” dels joves (què volen, què 

esperen, què poden aportar a les entitats, etc.)  Fer l’esforç per entendre les 

necessitats dels joves i buscar el seu encaix en les entitats.  

• Donar oportunitat i confiança als joves per liderar la entitat. 

• Promoure els valors socials i de transformació comunitària per millorar la 

participació dels joves en les entitats, així com incorporar la tasca de les 

entitats en el currículum educatiu en tots els nivells (elements i problemàtiques 

socials, Aprenentatge per Serveis). 

 

 

1.2 ELS RECURSOS DE LES ENTITATS 

Una de les principals preocupacions és la de fomentar la diversificació de fonts de 

finançament entre les entitats, perquè no hi hagi una dependència tan elevada de les  

subvencions públiques i alhora donar més facilitats a les entitats per poder obtenir els 

recursos propis, necessaris als seus objectius. 

 

Un altre eix és el de millorar la formació, assessorament i acompanyament a les 

entitats, en gestió, finançament i comunicació per reforçar i potenciar la qualitat de les 

entitats. 

 

EIX 1.2 ELS RECURSOS DE LES ENTITATS 

ESTAT DEL SECTOR/DIAGNOSI 

• Reducció i manca de subvencions per a entitats i alhora necessitat de més suport 

tècnic i logístic de l’administració pública per poder accedir-hi, implementar i 

justificar (principalment petites entitats). En algunes ocasions, s’afirma el risc de 
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l’elevada dependència econòmica de les subvencions.  

 

• Més suport de l’administració pública en: simplificar tràmits i gestions, oferir espais 

i infraestructures, més suport econòmic, pagament en els terminis acordats i 

avaluació de l’impacte de les despeses públiques.  

 

• La manca de subvencions i ajuts per part de l’administració ha fet aprendre a 

moltes entitats a buscar altres recursos i diversificar les fonts de finançament: 

• Potenciar l’acció voluntària. A més, en els projectes on es combina la feina 

dels professionals i el voluntariat s’incrementa l’impacte social. 

• Autofinançament a través de la venda de materials de producció pròpia, fires, 

loteries, festes i altres activitats.  

• Més campanyes de comunicació i sensibilització per a la captació de socis. 

• Compartir els recursos entre entitats (treball en xarxa) del mateix territori i/o 

àmbit. 

• Autogestió amb mitjans propis (associats) i amb aportacions alienes 

(espònsors, herències…) 

• Obtenir locals / espais cedits i suport de centres cívics. En diverses ocasions, 

la bona relació entre les entitats i l’administració facilita poder obtenir espais 

públics per a activitats, reunions, etc., per la qual cosa disminueix la despesa 

en lloguers temporals. 

• Recursos d’empreses que ofereixen materials, serveis, etc. 

 

• Un dels recursos més destacats són les quotes de persones associades que 

permeten assegurar una part de fons propis. 

 

• La formació com a inversió:  

• Necessitat de disposar de recursos per a fer formació més professionalitzada 

als tècnics voluntaris. 

• Falta de recursos de formació perquè els tècnics puguin liderar / acompanyar 

els equips de voluntariat.  

• Manca formació per saber com aconseguir recursos. 

• Ajuda i formació per crear consorcis imprescindibles per a la captació de fons. 

• Més formació en l’ús i possibilitats de les noves tecnologies (TIC). 
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• Tot i la manca de recursos, en la majoria de sessions moltes entitats afirmen que 

“amb pocs recursos es fa molt”. 

PROPOSTES DE MILLORA 

• Donar més suport a entitats petites per part de l’administració pública: Recolzar a 

les entitats per poder accedir a subvencions (facilitar tràmits i gestions dels 

projectes).  

 

• Donar més facilitats per poder obtenir els recursos propis necessaris per a les 

entitats. 

 

• Establir convenis econòmics i de treball conjunt amb les entitats que substitueixin 

les subvencions. Els convenis a llarg termini poden reforçar el teixit associatiu i 

donar estabilitat més enllà dels canvis polítics. Així mateix poden garantir recursos 

a llarg termini i reduir els processos de justificació i seguiment dels projectes. 

 

• Fomentar la diversificació de fonts de finançament entre les entitats, perquè no hi 

hagi una dependència tan elevada de les subvencions públiques: 

• Elaborar una bona llei de mecenatge 

• Afavorir la diversificació del finançament amb mecenatge, amb  convenis  

plurianuals, amb sistema de bestretes.  

• Incentivar les donacions fiscalment i comunicativament, tot donant notorietat 

dels patrocinadors en els mitjans públics  

• Ajudar a actualitzar / conservar el patrimoni material d’algunes entitats que 

permetria explotar l’espai i reduir la dependència de l’administració. 

• Apropar-se a l’economia social per establir aliances més coherents que certes 

fonts de finançament de grans empreses i fundacions corporatives. 

• Plantejar el finançament de les entitats amb la creació d’empreses socials -

però cal obtenir inversió inicial a baix cost-. 

• Afavorir la iniciativa pròpia dels usuaris per plantejar l’autofinançament de 

certes activitats. 

• Activitats per recaptar fons. 

• Fer manualitats que serveixin per vendre i per desenvolupar capacitats. 

• Plans per afavorir l’obtenció de recursos propis i no haver de dependre tant de 

les subvencions. 
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• Plantejar estratègies de finançament i suport pels diferents tipus  d’entitats 

(diferències de grandària, demarcacions territorials, àmbits d’actuació, etc.). 

 

• Facilitar suport logístic a les entitats per part de l’administració: 

• Assegurar les infraestructures mínimes de les entitats, així com també els 

equipaments informàtics i d’accés a Internet. 

• Facilitar l’ús de locals i de recursos logístics a les entitats. Optimitzar l’ús dels 

espais públics (horaris, accessos, etc.).   

• Cedir locals públics, però gestionats per les pròpies entitats. 

• Establir un pla per millorar les instal·lacions de les entitats o per oferir nous 

espais – equipaments  adequats a les seves activitats. 

. 

• Que l’Administració pugui utilitzar els espais de les pròpies entitats per a fer: 

jornades, xerrades, seminaris, congressos, etc. Això suposaria un suport 

econòmic i optimització de recursos ja que els espais de les entitats són més 

barats. 

 

• Revisió dels criteris de les convocatòries de subvencions, ajudes i contractacions:  

• Establir criteris que s’ajustin més al valor del treball de l’entitat amb el territori i 

el teixit social.  

• Criteris que valorin la feina realitzada durant anys per part de l’entitat. 

• Prioritzar les entitats socials en processos de licitacions per sobre de la 

contractació d’empreses de serveis que tenen un sobre cost econòmic (% 

benefici + % IVA). 

• Identificar nous criteris de distribució de recursos en les bases de les 

convocatòries. 

• Indicadors i criteris relacionats amb la innovació, transformació social, etc. 

• Millorar les quanties i variables de convocatòries diverses, incloent la 

segmentació territorial amb suport de més d’un any. 

 

• Oferir formació i assessorament gratuït a les entitats en captació de recursos 

privats per avançar cap a l’autonomia: 

• Cercar recursos gràcies a les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa 

(RSC) de les empreses i dels seus treballadors. 

• Fer conèixer i oferir formació amb la guia de RSC de la Federació Catalana de 



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  78 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Voluntariat Social (FDCVS). 

• Fer fires tipus Marketplace (implicació de les empreses i les entitats). 

• Afavorir sinergies, enfortir i sumar projectes, afavorir la re-invenció. 

• Facilitar l’intercanvi / optimització de recursos entre les pròpies entitats 

(materials, serveis, etc). 

• Oferir inversió inicial a baix cost i exigir molta transparència per part 

administració (explicar què fem amb els diners) per aconseguir tenir moltes 

persones implicades amb quotes. Això podria donar molta més autonomia que 

les subvencions. 

 

• Millorar la situació de les entitats a través de la revisió de normatives fiscals i 

econòmiques:  

• Revisar / canviar la llei d’utilitat pública per reconèixer l’activitat de les entitats.   

• Millorar els beneficis fiscals per les entitats i les empreses que treballen amb 

aquestes. 

• Disminuir les càrregues fiscals (IVA, IRPF, etc.). 

• Donar facilitats per compensar el voluntariat econòmicament fins a un import 

que fos raonable (xoquem amb llei voluntariat que no permet compensar 

econòmicament a voluntariat). 

• El període de pagament a les entitats per part de l’Administració s’ha de reduir 

(bestreta a través de bancs no és viable). 

 

• Reduir la distància entre les federacions i les persones implicades en les entitats: 

augmentar els serveis de les federacions a les entitats que en són membres, 

enlloc de fer activitats pròpies. 

 

 

2. BLOC 2 TEMES DE RELACIONS I TREBALL EXTERN 

2.1 LA RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ  

Es considera rellevant donar més suport a entitats petites per part de l’administració 

pública: recolzar a les entitats per poder accedir a subvencions; oferir formació i 

assessorament gratuït a les entitats en captació de recursos privats per avançar cap a 

l’autonomia. Altrament es destaca la necessitat de simplificar i sistematitzar la 

informació dels tràmits i les gestions (convocatòries de subvencions, justificacions, 

sol·licitud ajudes, fiscalitat, etc.) que han de realitzar les entitats. I finalment, millorar i 
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potenciar la participació de la ciutadania i de les entitats per fer incidència en la 

confecció de polítiques públiques. 

 

EIX 2.1 ELS RECURSOS DE LES ENTITATS 

ESTAT DEL SECTOR/DIAGNOSI 

• Bon suport tècnic, instrumental i institucional per part de l’administració, com per 

exemple a través del web (voluntariat.org, xarxanet.org, transpar-ent.info, etc.) per 

gestió de l’entitat, fer crides de voluntariat; o bé, amb el suport en la realització 

d’actes i jornades (assistència de persones delegades de la Generalitat en els 

actes). 

 

• Tot i això, també hi ha entitats que afirmen que manca més suport de 

l’administració per: a) donar a conèixer els serveis / recursos de les entitats per 

cridar l’atenció a la ciutadania; b) tenir més coneixement de les accions 

voluntàries que desenvolupen altres entitats del país;  c) incentivar i potenciar més 

la formació en voluntariat; i d) per a la gestió de les entitats i subvencions i, alhora, 

oferir un espai de comunicació / relació més directe i constant que permeti 

assabentar-se de recursos per a les entitats (subvencions, ajudes, etc.). 

 

• Reconeixement del voluntariat i l’associacionisme per part de l’administració, així 

com també la voluntat política per donar suport a les entitats i tenir-les en compte 

per dissenyar polítiques públiques. 

 

• La Llei del Voluntariat i les polítiques de suport al voluntariat com a recurs per a la 

protecció del voluntariat i associacionisme. No obstant això, es destaca el fet que 

cal posar més recursos i eines per implementar la Llei i les polítiques. 

 

• Tenir en compte els marc legals adversos que dificulten la supervivència i gestió 

de les entitats. A més, hi ha normatives que generen unes responsabilitats no 

assumibles per les associacions. 

 

• Disposar d’espais de participació presencials i on-line i fomentar la participació per 

a prendre part en els processos participatius. En aquest sentit, també es 

considera un element a destacar l’organització i la celebració del III Congrés 

Català d’Associacionisme i Voluntariat.  
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• En les entitats de territori (fora de Barcelona), hi ha més relació amb 

l’administració local que amb la Generalitat. Moltes entitats locals destaquen la 

relació de proximitat amb l’administració local (no hi ha tantes dificultats 

burocràtiques, hi ha referents directes, ajudes, etc.). En aquest sentit, algunes 

entitats destaquen que cal major presència de polítics i tècnics en les entitats per 

tenir més coneixement de primera mà de la realitat associativa local. 

• Excessiva burocratització:  

• La relació entre Generalitat i les entitats està molt burocratitzada des del punt 

de vista econòmic (subvencions…). 

• Dificultats per a gestionar subvencions, ajudes i altres tràmits relacionats amb 

l’administració i lentitud en els pagaments.  

• Tots els processos estan massa estandarditzats, no hi ha veu a les 

singularitats i realitat de les entitats. 

• Manquen referents / interlocutors amb l’administració per adreçar-se de forma 

directe per solucionar / negociar situacions específiques. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

 

• Millorar el reconeixement i visibilitat de les capacitats i recursos de les entitats:  

• Crear espais (principalment a Internet) a on es centralitzi i visualitzi el que 

estan fent les entitats. 

• Facilitar la connexió entre les necessitats ciutadanes i els recursos / serveis de 

les entitats per tal de millorar així la coordinació dels recursos (serveis socials, 

salut...) i les necessitats socials de la població que l’administració està 

detectant. Cal que l’administració intenti donar resposta a les demandes / 

necessitats socials de forma coordinada amb les entitats. 

 

• Informar i compartir més els recursos que disposa l’administració cap a les entitats 

i alhora també compartir recursos entre administracions, intentant evitar 

duplicitats.  

 

• A nivell normatiu, cal: 

• Una regulació especifica per les entitats sense afany de lucre. Que les 

normatives tinguin en compte la realitat de les entitats. (Exemple: adaptar la 
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nova llei de transparència) 

• Incorporar en cada nova normativa / llei els aspectes relacionats amb 

l’associacionisme i voluntariat per donar valor i potenciar-ho.  

• Establir un nou marc legal, fiscal i laboral per afavorir i potenciar 

l’associacionisme (Exemple: nou impost de societats; impostos que valorin el 

fet associatiu, etc.).  

• Que l’administració compleixi la Llei de transparència, sent el màxim 

transparent possible.  

 

 

• Donar més valor als espais de coordinació associativa i reconèixer a les entitats 

com interlocutors directes de les polítiques públiques, així com també tenir més en 

compte la realitat associativa i donar-li continuïtat. En aquest sentit, cal potenciar 

taules de coordinació entre entitats i administració per reforçar la incidència, 

elaborar programes, plans i projectes conjuntament. 

 

• Millorar i potenciar la participació de la ciutadania i de les entitats per fer 

incidència en la confecció de polítiques públiques (polítiques locals, comarcals, 

nacionals, etc. ):  

• Potenciar més la línia que s’ha iniciat amb la participació on-line. 

• Tenir més presència de les entitats en els espais de participació establerts en 

els marc legals (infància i adolescència, joventut, serveis socials, etc.)  

 

• Cercar formes per tal que la relació entre entitats i la Generalitat sigui més 

propera. Que l’ajuntament sigui l’eix conductor que vehiculi la informació de la 

Generalitat cap a les entitats (facilitar espai de contacte a recursos de la 

Generalitat a través de l’oficina d’atenció). 

 

• A nivell de relació de finançament, es sol·licita poder disposar de línies d’ajut per a 

l’estructura de les entitats i del foment de voluntariat, així com també potenciar la 

plurianualitat dels projectes (convenis) que permet tenir més marge per 

implementar i veure impactes socials. 

 

• Simplificar i sistematitzar la informació dels tràmits i les gestions (convocatòries de 

subvencions, justificacions, sol·licitud ajudes, fiscalitat, etc.) que han de realitzar 
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les entitats (simplificar les relacions entre entitats i administració i facilitar l’accés i 

la gestió): 

• Avançar cap a la finestreta única / registre únic / pla únic de suport a entitats i 

projectes. 

• Revisar calendaris i justificacions de les subvencions i avançar terminis. 

• Estandarditzar i millorar els formats de les sol·licituds de les subvencions. 

• Disposar d’interlocutors vàlids i directes de l’administració per donar resposta 

a les necessitats / requeriments / projectes de les entitats. 

• Agilitar els temps de respostes i tràmits de l’administració 

• Tenir en compte la diversitat i singularitat de les entitats del sector social 

(voluntariat, etc.). 

• Potenciar la formació a les entitats sobre aspectes jurídics, etc. 

 

 

2.2 LA COMUNICACIÓ I LA INCIDÈNCIA DEL QUE FEM 

Es destaca la necessitat de realitzar més accions de comunicació que afavoreixin la 

comunicació i visibilitat de les petites entitats als mitjans de comunicació. Aconseguir 

més presència en els mitjans de comunicació públics i privats (per donar a conèixer les 

entitats, llurs projectes i activitats. Altrament es destaca la voluntat de rebre 

formació, suport i assessorament per a potenciar les accions de difusió dels projectes 

que duen a terme les entitats. 

 

EIX 2.2.  LA COMUNICACIÓ I LA INCIDÈNCIA DEL QUE FEM 

ESTAT DEL SECTOR/DIAGNOSI 

• En general, la comunicació de les entitats ha millorat tant internament com 

externament en els darrers anys. Disposar d’Internet i noves tecnologies ha 

permès augmentar la presència de les entitats a les xarxes socials i arribar així a 

públics diversos. Tot i això, moltes entitats (sobretot les petites) els hi falta més 

presència i tenir més coneixement sobre la comunicació 2.0 i les TIC. Conèixer i 

desenvolupar millor la comunicació 2.0 per part de les entitats pot atraure 

ciutadania, voluntariat, etc. 

 

• Algunes entitats de territori (fora de Barcelona) consideren que són força 

conegudes entre la població en general i que disposen de força bones eines i 

recursos per a la difusió i comunicació.  



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  83 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

 

 

• Xarxanet com a eina telemàtica que dóna a conèixer els serveis i projectes de les 

entitats (difusió dels actes a través d’aquesta plataforma, etc.). Es considera una  

plataforma fiable i que dóna respostes personalitzades. 

 

• Molta poca presència als grans mitjans de comunicació públics i privats. En els 

mitjans de comunicació de masses no es té espai de difusió per a 

l’associacionisme. Es destaca, però, la tasca positiva de la premsa local / 

comarcal que dóna visibilitat  a la cultura popular i associacionisme (Ex: Regió7, 

BTV, el Segre, La Xarxa, Berguedà / Canal Taronja , etc). 

 

• Manca més suport econòmic (línies de subvencions) i recursos per a fer 

comunicació / difusió (butlletins, etc.) a les entitats.   

 

• Manca presència comunicativa al carrer: cartells, tríptics, suports físics en espais 

de publicitat, etc. La proximitat com a valor cabdal per a fer comunicació. 

 

• Falta més comunicació i relació entre entitats per col·laborar i tenir més impacte, 

visibilitat i força per donar-se a conèixer i per negociar condicions, projectes, etc. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

 

• Aconseguir més presència en els mitjans de comunicació públics i privats 

(premsa, radio, televisió) per donar a conèixer les entitats, projectes i activitats: 

• Prèviament, cal saber fer servir millor / facilitar la informació als mitjans de 

comunicació (cal construir una relació win-win). 

• Crear espais dins de programes existents o programes específics que tractin 

el dia a dia de les entitats i el voluntariat (sèries de TV, programes...).  

• Que s’apliquin uns criteris i percentatges en els espais de comunicació públics 

per garantir la visibilitat de les entitats. 

• Fer un programa sobre les entitats ciutadanes. 

• Crear una agència de notícies de les entitats. 

• Crear mecanismes que permetin sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania per 

interessar-se pel voluntariat 
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• Rebre formació, suport i assessorament per a potenciar les accions de difusió dels 

projectes que duen a terme les entitats:  

• Tenir a l’abast els mitjans tècnics i espais per poder fer difusió de qualitat 

(enregistraments, reportatges, vídeos, noticies, etc.) 

• Oferir formació i desenvolupar la comunicació 2.0 i eines TIC per a entitats 

(principalment petites entitats).  

 

• Crear i/o potenciar espais virtuals amb un llistat d’entitats classificat per àmbits i 

temes i que siguin de referència per a les mateixes entitats i per a la ciutadania. 

Els espais telemàtics / on-line permeten potenciar la relació entre entitats a 

distància i amb la ciutadania. 

• Disposar d’aquests espais per a tenir un catàleg de recursos actualitzable del 

que fan les entitats locals / comarcals. 

• A nivell municipal, elaborar una agenda viva de les activitats de les entitats i 

l’ajuntament. Aquesta agenda permetria coordinar agendes d’activitats per 

evitar solapament accions similars i alhora treballar amb previsió.  

 

• Promoure polítiques públiques de comunicació que afavoreixin la comunicació i 

visibilitat de les petites entitats als mitjans de comunicació (premsa, radio, 

televisió, cartells al carrer, etc.): 

• Disposar a través d’aquesta regulació d’espais gratuïts de publicitat en el 

mitjans de comunicació públics. 

• Facilitar el pont entre les entitats i les agències dels mitjans de comunicació.  

• Obrir línies de subvencions per poder fer els butlletins en paper (disseny, 

edició, maquetació…). 

 

• Disposar d’espais de difusió físics per fer promoció de les entitats, serveis i 

projectes: 

• Tenir panells / cartells / publicitat i espais de promoció en punts claus de la 

ciutat (metros, carrer, parades de bus, etc.). 

• Crear un punt d’informació físic (estand, carpa, etc.) per donar a conèixer els 

serveis de les entitats.  

• Potenciar els espais de difusió físics en el carrer: fires, jornades, etc. 
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• Fomentar la difusió del voluntariat i l’associacionisme en els centres educatius per 

tal d’incentivar la cultura del voluntariat des de les escoles (centres de primària i 

secundària ) i els instituts per tal d’assegurar el futur de les accions voluntàries. 

 

 

2.3 TREBALL EN XARXA NO ESTEM SOLS 

Es detecta la necessitat de promoure el treball en xarxa amb trobades d’inter-

cooperació entre diferents entitats per millorar el coneixement mutu, compartir locals i 

espais; reforçar la comunicació entre entitats que treballen els mateixos temes i 

objectius; promoure que les entitats més consolidades ajudin d’altres entitats del 

mateix territori en  comunicació, incidència, aspectes jurídics, etc. I al mateix temps 

fomentar la cultura del treball en xarxa entre les pròpies entitats. 

 

 

EIX 2.3 TREBALL EN XARXA NO ESTEM SOLS 

ESTAT DEL SECTOR/DIAGNOSI 

• Existeixen  bones experiències de treball en xarxa tant entre entitats com amb 

d’altres sectors (empreses, universitats, etc.). El bon treball en xarxa ha permès 

dissenyar nous projectes i iniciatives. Compartir espais comuns, recursos, 

materials i eines reforça el teixit associatiu, optimitza recursos, i afavoreix 

l’intercanvi d’experiències, formació, etc.    

 

• Des de les federacions es destaca que es dóna aixopluc / suport a les entitats i es 

facilita el treball en xarxa.   

 

• Tot i aquestes experiències positives, es considera també que manca un treball en 

xarxa real, ja que moltes vegades està vinculat a subvenció i / o ajuda. En alguns 

casos, es destaca que hi ha una manca de cultura de treball en xarxa entre 

entitats i fins i tot competitivitat entre entitats i duplicitat de projectes i accions. Per 

tant, cal potenciar més les relacions bilaterals i / o multilaterals entre entitats per 

afavorir les col·laboracions, sinergies, coneixement mutu i evitar duplicitats. 
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• La manca d’estructura pot dificultar el treball en xarxa. Falta de temps i persones 

de les entitats per fer treball en xarxa (tècnics saturats, poc temps del 

voluntariat…). Sempre hi ha les mateixes persones i als mateixos llocs. 

 

• En alguns casos algunes empreses / sectors veuen com a competència algunes 

entitats del sector social. Cal veure les accions de voluntariat com a 

complementarietat i no com a competència. 

 

• Manca impuls públic per promoure i incentivar el treball en xarxa.  

 

• Hi ha molta diversitat d’entitats i es treballa de forma diferent i poc coordinada. 

 

• Poca entesa entre les administracions i existència de duplicitat de recursos en 

alguns casos 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

 

• Promoure el treball en xarxa en diferents nivells: 

• Realitzar trobades d’intercooperació entre diferents entitats per millorar el 

coneixement mutu (recursos, experiències, capacitats, eines, etc.) i potenciar 

la creació de projectes conjunts.  

• Realitzar trobades entre entitats i voluntariat per fer projectes conjunts a nivell 

de ciutat. 

• Millorar la comunicació / coordinació entre entitats i administració.  

• Millorar els circuits de comunicació i coordinació entre les pròpies 

administracions per evitar duplicitats i alhora beneficiar les entitats socials. 

 

• Potenciar el treball en xarxa a través de:  

• Col·laborar conjuntament per realitzar formacions de voluntariat de diferents 

entitats: Promoure la coordinació entre entitats d’un mateix territori per oferir 

formació de voluntariat (sobretot en els casos de la descentralització 

territorial). 

• Marcar una temàtica per treballar-la conjuntament entre diferents entitats de 

forma periòdica (anual, semestral, etc.). 

• Compartir locals, espais i recursos (ordinadors, materials, etc.) entre entitats 
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com a banc de recursos de les entitats.  

• Donar més valor a projectes de ciutat que hi intervenen diverses entitats. 

• Reforçar la comunicació entre entitats que treballen els mateixos temes i 

objectius.  

• Promoure que les entitats més consolidades ajudin d’altres entitats del mateix 

territori a nivell de comunicació, incidència, aspectes jurídics, etc.  

• Apropar les noves entitats de base a les entitats existents que ja treballen 

sobre les necessitats.  

• Potenciar més les eines telemàtiques / TIC. 

 

• Fomentar la cultura del treball en xarxa entre les pròpies entitats: 

• Realitzar accions de formació / sensibilització per fomentar el treball en xarxa 

amb una visió més global i així tenir més impacte a través de projectes més 

transversals i integrals. 

• Oferir formació per promoure el treball en xarxa basat en les bones pràctiques 

i en els seus beneficis socials 

 

• Potenciar més la relació amb altres sectors:  

• Potenciar el voluntariat corporatiu a les empreses (Responsabilitat Social 

Corporativa). 

• Fer pedagogia per tal que les empreses incorporin la visió social i del bé comú 

de les entitats. Cal sensibilitzar a les empreses dels beneficis socials que 

comporta col·laborar amb el sector social. 

• Fomentar l’Aprenentatge-Servei (APS). Relació de benefici entre alumnes i 

entitats / empreses i oportunitat d’entitats per entrar en el món educatiu. 

• Crear una xarxa intersectorial de comunicació (empreses, universitats, 

col·legis professionals…) 
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6. CONCLUSIONS DEL 3R CONGRÉS CATALÀ DE L’ASSOCIACI ONISME I EL 

VOLUNTARIAT DE CATALUNYA: CONSTRUINT EL FUTUR PLA N ACIONAL 

 

 

El dia 20 de maig de 2016 es va cloure clou el 3r Congrés Català de l'Associacionisme 

i el Voluntariat tancant 4 mesos de debats i reflexions sobre el present i el futur de 

l'associacionisme i el voluntariat a Catalunya. 

 

Els participants del 3r Congrés català de l'Associacionisme i el Voluntariat van 

manifestar la necessitat d’enfortir el teixit associatiu i de voluntariat, donant-lo a 

conèixer a la ciutadania, reconeixent-lo, oferint-li suport i solucions, recursos i 

acompanyament, canviant les maneres de relacionar-s’hi des del poders públics i 

millorant aspectes que no funcionen i reforçant aquells que sí que ho fan.  

 

Els debats van deixar 28 propostes concretes, 28 propostes d'actuació en cinc 

diferents àmbits d'acció, que dibuixen un escenari de millora del sector molt 

significativa:  

• millorar el dia a dia de les entitats, combatre les dificultats per incorporar nous 

voluntaris, impulsar el relleu generacional, incrementar l'impacte dels seus 

projectes sobre el territori i sobre les persones destinatàries i intensificar la 

relació amb el seu entorn i la seva comunitat; 

• millorar l'escenari dels recursos disponibles, per poder passar de recursos 

insuficients i poc diversos a recursos suficients i plurals, amb més i millor 

formació i amb un paper més important de les entitats de segon i tercer nivell;  

• reivindicar millores en la relació amb l'Administració, que pretén ser més 

propera, més generosa, menys burocràtica, més transparent, menys complexa i 

més flexible i coordinada;  

• apostar per la millora de la comunicació i del treball en xarxa, promovent 

l'accés dels projectes i de les entitats als mitjans públics de masses, tot 

impulsant processos de millora de la transparència de les entitats;  el 

proveïment de més eines per poder comunicar millor, i el foment del treball en 

xarxa entre les pròpies entitats, entre les entitats i l'Administració i entre les 

entitats i la comunitat educativa i la resta d’agents del territoris. 

 

Van ser aquestes 28 propostes, 28 objectius compartits de tots els agents implicats en 

aquest 3r Congrés, i es va manifestar la voluntat d'assumir-los com a reptes de futur 
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immediat, indiscutibles i prioritaris, que calia poder assumir, tots, com a propis, 

determinant que només així, amb la força i la implicació de tots els actors podrem 

avançar cap a aquest escenari de millora del país i de millora del sector, que és el 

desitjat per tots.      

 

Les propostes d'actuació resultat del procés participatiu per a la construcció del PNAV 

i de la futura Llei d foment de l’associacionisme són les s'indiquen a continuació:  

 

EL DIA A DE LES ENTITATS 

 

1. Fem una aposta decidida per fer créixer en diversitat i en nombre les persones 

actives que s’incorporen al teixit associatiu del país. 

 

2. Avancem cap a un major reconeixement social i competencial de la tasca de 

les entitats i de les persones voluntàries 

 

3. Avancem cap al relleu i l’intercanvi generacional de les entitats    

 

4. Oferim suport a les entitats per tal que els seus projectes siguin projectes de 

qualitat i d'impacte sobre la ciutadania. 

 

5. Treballem per millorar l'encaix entre les persones contractades i les persones 

voluntàries 

 

6. Promovem la participació interna de les entitats, incorporant els diferents actors 

en la presa de decisions 

 

ELS RECURSOS 

 

7. Augmentem i optimitzem els recursos públics adreçats a les entitats 

 

8. Apostem per la diversificació de recursos a l'abast de les entitats, obrint la porta 

a finançaments públics i privats i a fórmules alternatives i col·laboratives 
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9. Apostem per la formació de les persones de les entitats, incrementant la 

inversió econòmica, el seu desplegament territorial i ajustant-la a les 

necessitats reals del sector 

 

10. Posem en valor el paper de les entitats de segon nivell i potenciem el seu rol de 

servei a les entitats federades 

 

LA RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 

 

11. La relació de les entitats amb l'Administració ha de permetre que aquestes, que 

tenen el coneixement i l’expertesa, tinguin un rol decisiu en la co-creació de 

polítiques públiques, especialment a l’hora d’innovar 

 

12. La relació de les entitats amb l'Administració ha de simplificar-se i acostar-se a 

la realitat del sector. És vital fer un canvi significatiu en relació a les càrregues 

de gestió que suporten les entitats i passar d'una gestió complexa i difícil a una 

gestió senzilla, eficient i adaptada al seu rol social 

 

13. La relació de les entitats amb l'Administració ha de ser més propera, més 

intensa i més rica, una relació que permeti augmentar el coneixement de la 

realitat de sector per part dels governs i dels tècnics 

 

14. La relació de les entitats amb l'Administració ha de preveure també espais 

d’interrelació política entre els governs i les entitats que desitgen tenir aquest 

rol d'actor polític rellevant 

 

15. La relació de les entitats amb l'Administració ha d'estar més coordinada entre 

els diferents nivells administratius i entre els diferents àmbits d'una mateixa 

administració, fent possible, entre altres, la creació de la finestra única i del 

registre unificat 

 

16. La relació de les entitats amb l'Administració ha de tenir en compte el valor de 

la territorialització i dotar d'una importància cabdal la variable “territori” en totes 

les seves accions 
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17. La relació de les entitats amb l'Administració ha d’adaptar-se a la seva realitat i 

a la seva capacitat de gestió: cal afrontar canvis normatius en relació al marc 

legal sobre contractació de treballadors, creant un contracte laboral ajustat a la 

naturalesa del sector 

 

18. La relació de les entitats amb l'Administració ha d’adaptar-se a la seva realitat i 

a la seva capacitat de gestió: cal fer canvis en el model fiscal actual que ofega 

les entitats, adaptant un sistema fiscal just i equitatiu que tingui en compte el rol 

social de les entitats. 

 

19. La relació de les entitats amb l'Administració ha d’adaptar-se a la seva realitat i 

a la seva capacitat de gestió: cal avançar cap a la definició de noves clàusules 

socials en la contractació de serveis i encàrrecs de l'Administració, potenciant 

les possibilitats d'accedir a les licitacions públiques amb preferència 

 

LA COMUNICACIÓ 

 

20. Els mitjans de comunicació públics haurien de potenciar el seu paper en la 

promoció i informació dels projectes, de les entitats i dels valors vinculats a 

l'associacionisme i el voluntariat 

 

21. Les entitats han de comunicar millor els seus projectes, la seva missió i els 

seus resultats a la ciutadania i per fer-ho calen més recursos específics i més 

formació especialitzada, sobretot en la comunicació 2.0 

 

22. La ciutadania, els diferents agents socials i les administracions públiques 

desconeixen en bona mesura quins programes duen a terme les entitats a cada 

territori: cal construir una eina pública d'informació i sensibilització de gran 

abast 
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ANNEX 

PLA D’ACTUACIÓ ANUAL 2018  

 

El  Pla d’Actuació Anual 2018 recull el conjunt d’actuacions programades l’any 

2018 per tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya que conflueixen 

amb els objectius estratègics del PNAV.  

 

El Pla d’Actuació Anual 2018 consta de tres documents: 

a) El conjunt de les 136 fitxes que resumeixen les actuacions que programades 

l’any 2018, amb informació del nom de l’actuació i una descripció breu de la 

mateixa, els objectius específics a  aconseguir, el seu cronograma d’acció, la unitat 

directiva responsable i la resta d’agents col·laboradors,  el cost de l’actuació i els 

indicadors de resultat o d’impacte, per poder fer-ne el seu seguiment i avaluació. 

 

b) La memòria econòmica del 2018, amb la informació detallada del cost de cada 

actuació i l’anàlisi pressupostària des del punt de vista del tipus de despesa, de 

l’organisme que fa l’acció i de l’àmbit o programa on es fa la inversió. 

 

c) El conjunt de les 136 actuacions de l’any 2018 classificades per àmbits d’acció 

(5), programes estratègics (17) i línies d’actuació (61), amb informació de la unitat 

directiva responsable i del seu cost.  
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa e stratègic 1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació 
públics i privats vers la ciutadania 

Línia d’actuació 1. Actuacions multicanal de promoció de l’associacionisme i el 
voluntariat impulsats pel Govern 

Actuació  1. Disseny, producció i divulgació d’una exposició sobre el voluntariat per 
promocionar-lo entre la ciutadania 

Descripció breu  

L’exposició itinerant "El Voluntariat a Catalunya", està 
formada per 3 plafons d’introducció i 11 plafons explicatius. 
Els primers inclouen continguts per posar en context 
l’exposició i la feina de la Direcció General d'Acció Cívica i 
Comunitària (DGACC), mentre que els segons serveixen 
com a explicació de diferents activitats de voluntariat, 
aquesta explicació es fa a través d’entrevistes a persones 
voluntàries d’aquests àmbits 

Objectius estratègics Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu (1) 

Objectius específics 

Aconseguir que noves persones es facin voluntàries 

Donar a conèixer el voluntariat entre la ciutadania 

Fer visible el treball de les entitats de voluntariat i les 
persones voluntàries 

 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Punts de Voluntariat Local 
Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya 
Entitats de voluntariat de Catalunya 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Disseny i producció X    

Planificació d’un circuit 
itinerant X    

Difusió i divulgació de l’activitat X X   

Valoració de l’impacte  X   

Prioritat  Alta 

Pressupost  19.747,20 € 

Indicadors  Disseny i producció de l’exposició  
Número d’entitats col·laboradores 
Número de Punts de Voluntariat Local col·laboradors 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa e stratègic 1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació 
públics i privats vers la ciutadania 

Línia d’actuació 1. Actuacions multicanal de promoció de l’associacionisme i el 
voluntariat impulsats pel Govern 

Actuació 2. Producció i difusió de tríptics informatius per promocionar el voluntariat 
entre la ciutadania 

Descripció breu  Actuació centrada en la realització de material imprès per 
tal de difondre els valors del voluntariat entre la ciutadania  

Objectius estratègics Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu (1) 

Objectius específics 

Difondre informació sobre els valors implícits a l’acció 
voluntària 

Esdevenir una eina complementària als objectius vinculats 
a les actuacions abans referenciades 

 

 

 

Responsable  DG d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitats de voluntariat 
Xarxa d’equipaments polivalents i OASF del Departament 
de treball Afers Socials i Famílies 
Punts de Voluntariat 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Producció dels tríptics X    

Difusió dels tríptics X X   

Avaluació de l’impacte i 
revisió, si escau, de continguts  X X  

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  570,64 € 

Indicadors  Disseny i elaboració dels tríptics 
Revisió dels continguts per adaptar-los a les realitats que 
es puguin esdevenir en les successives fases d’actuació 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 1.  Promoció des de les institucions públiques i els mitjans de 
comunicació vers la ciutadania 

Línia d’actuació 1.  Actuacions multicanal de promoció de l'associacionisme i el 
voluntariat impulsats pel Govern 

Actuació 3 . Difusió i promoció del moviment juvenil organitzat (MJO) a través del 
cens d’entitats juvenils 

Descripció breu  

Manteniment del lloc web del Cens d'entitats juvenils, que 
posa a disposició de la ciutadania un cercador d'entitats 
juvenils que permet buscar entitats pel nom, l'àmbit 
d'actuació o el municipi. Des del lloc web, les entitats 
interessades també poden accedir al formulari electrònic de 
sol·licitud  d'inscripció o de modificació de dades en el Cens 
d'entitats juvenils. 

Objectius estratègics Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

Objectius específics 

Donar a conèixer el MJO i la seva funció de promoció de 
ciutadania activa i de dinamització i implicació de les 
persones joves. 

Promoure el reconeixement social del conjunt del MJO i de 
les persones que en formen part.  

 

 

 

Responsable  Direcció General de Joventut 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Actualització del web de 
consulta d’entitats censades   X    X    X    X 

     

     

Prioritat  Mitja  

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número de visites al cercador d’entitats 
Número d’entitats juvenils inscrites en el Cens d’entitats 
juvenils 
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Àmbit d’acció 1.  Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 1.  Promoció des de les institucions i els mitjans de 
comunicació públics i privats vers la ciutadania  

Línia d’actuació 1 . Actuacions multicanal de promoció de l'associacionisme i el 
voluntariat impulsats pel Govern 

Actuació 4 . Jornades de portes obertes als equipaments culturals associatius el 
Dia de l’Associacionisme Cultural 

Descripció breu  

Des de la DGCPAC es convida les entitats culturals 
d’arreu del país a organitzar activitats i jornades de portes 
obertes durant el cap de setmana més proper al 4 de juny, 
declarat  Dia de l’Associacionisme Cultural pel Govern. 
Les propostes es recullen a través d’un formulari 
electrònic i apareixen en una pàgina específica del web de 
la DG i a l’Agenda Cultural del Departament. També es 
crea un hashtag per fer difusió a través de les xarxes 
socials. 

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 

Objectius específics 

 

 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Realització de la jornada   X   X   X   X 

     

     

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número d’activitats programades 
Entitats i municipis participants 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació 
públics i privats vers la ciutadania 

Línia d’actuació 2. Actuacions de promoció de l’associacionisme i el voluntariat en la 
programació dels mitjans de comunicació públics i privats 

Actuació  5. Campanya de promoció de l’associacionisme i el voluntariat a través de 
les càpsules 012  

Descripció breu  

La campanya, que s'emetrà als mitjans públics en tres 
onades durant els mesos de setembre, octubre i desembre, 
informa sobre el moviment associatiu, alhora que convida 
les persones a que s’impliquin a fer activitats de voluntariat. 
Les persones interessades en ser voluntàries poden trucar 
al 012 on les ajudaran a contactar amb el seu Punt de 
Voluntariat Local més proper o els informaran del contingut 
de voluntariat.gencat.cat 

Objectius estratègics Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu (1) 

Objectius específics 

Promocionar l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya 

Reconèixer i posar en valor l’associacionisme a Catalunya 

Augmentar el nombre de persones que s’incorporen al 
voluntariat 

Enfortir les entitats de voluntariat de Catalunya 

Donar a conèixer els Punts de Voluntariat Local de 
Catalunya 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
Direcció General d’Atenció Ciutadana 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Redacció del contingut X    

Producció de la càpsula X    

Emissió de la càpsula X    

Valoració de l’impacte X X   

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número d’emissions 
Número d’espectadors 
Número de trucades rebudes al 012 
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Número de visites a voluntariat.gencat.cat 
Número de consultes rebudes a voluntariat.gencat.cat 
Número de nous usuaris a Connecta’t al Voluntariat 
Número de consultes rebudes als Punts de Voluntariat 
Local 
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Àmbit d’ acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació 
públics i privats vers la ciutadania 

Línia d’actuació 2. Actuacions de promoció de l’associacionisme i el voluntariat en la 
programació dels mitjans de comunicació públics i privats 

Actuació  6. Promoció de l’associacionisme i el voluntariat a través de la programació 
pròpia de TV3 

Descripció breu  Incloure dins els programes i/o espais informatius propostes 
que facin promoció de l’associacionisme i el voluntariat    

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu (1) 
 
Aconseguir acords de col·laboració amb els mitjans de 
comunicació públics perquè promoguin l'associacionisme i 
el voluntariat (12) 

Objectius específics 

Aconseguir que noves persones es facin voluntàries 

Donar a conèixer el voluntariat entre la ciutadania 

Fer visible el treball de les entitats de voluntariat i les 
persones voluntàries 

 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
 

Cronograma 
. 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Disseny de la proposta X    

Distribució i promoció  X X   

Valoració de l’impacte  X   

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número d’emissions 
Número d’espectadors 
Número d’entitats col·laboradores 
Número de visites a voluntariat.gencat.cat 
Número de consultes rebudes a voluntariat.gencat.cat 
Número de nous usuaris a Connecta’t al Voluntariat 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació 
públics i privats vers la ciutadania 

Línia d’actuació 2. Actuacions de promoció de l’associacionisme i el voluntariat en la 
programació dels mitjans de comunicació públics i privats 

Actuació  7. Participació en espais televisius o radiofònics dels mitjans públics amb 
seccions o programes específics sobre associacionisme, voluntariat o tecnologies    

Descripció breu  

Com a element de reforç a la plataforma tecnològica 
Connecta’t al Voluntariat, s’ha establert un calendari de 
comunicació mitjançant entrevistes a través de mitjans de 
comunicació especialitzats en associacionisme, voluntariat 
o noves tecnologies. Totes aquestes entrevistes giren al 
voltant de la tasca voluntària, de la importància de les 
entitats de voluntariat de Catalunya i la possibilitat de fer 
voluntariat gràcies al Connecta’t. 

Objectius estratègics 
Aconseguir acords de col·laboració amb els mitjans de 
comunicació públics perquè promoguin l'associacionisme i 
el voluntariat (12) 

Objectius específics 

Promocionar l’associacionisme i el voluntariat 

Donar a conèixer la plataforma tecnològica Connecta’t al 
Voluntariat 

Augmentar el nombre de persones que s’incorporen al 
voluntariat 

Enfortir les entitats de voluntariat de Catalunya 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Mitjans públics de comunicació  

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Planificació de les entrevistes X    

Guió de cada entrevista X    

Emissió de les entrevistes X    

Valoració de l’impacte X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número d’entrevistes 
Número d’espectadors o oients 
Número de visites a voluntariat.gencat.cat 
Número de consultes rebudes a voluntariat.gencat.cat 
Número de nous usuaris a Connecta’t al Voluntariat 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació 
públics i privats vers la ciutadania 

Línia d’actuació 2. Actuacions de promoció de l’associacionisme i el voluntariat en la 
programació dels mitjans de comunicació públics i privats 

Actuació  8. Participació en espais televisius o radiofònics de mitjans privats amb 
seccions o programes específics per a la promoció de l’associacionisme, voluntariat o 
tecnologia 

Descripció breu  

Com a element de reforç a la plataforma tecnològica 
Connecta’t al Voluntariat, s’ha establert un calendari de 
comunicació mitjançant entrevistes a través de mitjans de 
comunicació especialitzats en associacionisme, voluntariat 
o noves tecnologies. Totes aquestes entrevistes giren al 
voltant de la tasca voluntària, de la importància de les 
entitats de voluntariat de Catalunya i la possibilitat de fer 
voluntariat gràcies al Connecta’t. 

Objectius estratègics Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu 

Objectius específics 

Promocionar l’associacionisme i el voluntariat 

Donar a conèixer la plataforma tecnològica Connecta’t al 
Voluntariat 

Augmentar el nombre de persones que s’incorporen al 
voluntariat 

Enfortir les entitats de voluntariat de Catalunya 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Mitjans de comunicació privats 

Cronograma 
. 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Planificació de les entrevistes X    

Guió de cada entrevista X    

Emissió de les entrevistes X    

Valoració de l’impacte X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis  

Indicadors  Número d’entrevistes 
Número d’espectadors o oients 
Número de visites a voluntariat.gencat.cat 
Número de consultes rebudes a voluntariat.gencat.cat 
Número de nous usuaris a Connecta’t al Voluntariat 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació 
públics i privats vers la ciutadania 

Línia d’actuació 2. Actuacions de promoció de l’associacionisme i el voluntariat en la 
programació dels mitjans de comunicació públics i privats 

Actuació  9. Col·laboració en mitjans escrits (premsa) amb seccions o programes 
específics sobre associacionisme, voluntariat o tecnologia 

Descripció breu  

Com a element de reforç a la plataforma tecnològica 
Connecta’t al Voluntariat, s’ha establert un calendari de 
comunicació mitjançant col·laboracions escrites sobre 
associacionisme, voluntariat o noves tecnologies. Totes 
aquestes col·laboracions giren al voltant de la tasca 
voluntària, de la importància de les entitats de voluntariat de 
Catalunya i la possibilitat de fer voluntariat gràcies al 
Connecta’t. 

Objectius estratègics Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu 

Objectius específics 

Promocionar l’associacionisme i el voluntariat 

Donar a conèixer la plataforma tecnològica Connecta’t al 
Voluntariat 

Augmentar el nombre de persones que s’incorporen al 
voluntariat 

Enfortir les entitats de voluntariat de Catalunya 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Mitjans escrits privats 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Planificació de les 
col·laboracions X    

Contingut de les publicacions X    

Publicació dels escrits X    

Valoració de l’impacte X    

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número de publicacions 
Número de lectors 
Número de visites a voluntariat.gencat.cat 
Número de consultes rebudes a voluntariat.gencat.cat 
Número de nous usuaris a Connecta’t al Voluntariat 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació 
públics i privats vers la ciutadania 

Línia d’actuació 3. Campanyes de sensibilització per promocionar el voluntariat 

Actuació  10. Campanya de promoció de la plataforma “Connecta’t al Voluntariat” 

Descripció breu  Disseny de la campanya per a la promoció de la plataforma 
“Connectat al Voluntariat” 

Objectius 
estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del teixit 
associatiu (1) 

Objectius 
específics 

Difondre la plataforma Connecta’t  

Difondre informació per tal de promocionar el voluntariat 

Incrementar el nombre de persones que volen fer voluntariat 

Interconnectar potencials persones voluntàries amb les 
entitats de voluntariat (atesos els interessos manifestats per 
les primeres) 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana 

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Elaboració de la campanya X    

Difusió entre les entitats de 
voluntariat (independentment 
si estan censades o no) i la 
resta d’entitats 

X    

Difusió entre els Punts del 
Voluntariat X    

Avaluació de l’impacte assolit  X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  18.094,82 € 

Indicadors  Disseny de la campanya 
Avaluació dels continguts que s’hi han d’incloure 
Avaluació de l’impacte assolit en les successives fases de 
l’actuació 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització   

Programa estratègic 2.  Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits 
específics 

Línia d’actuació 5. Programes de promoció del voluntariat en àmbits específics i 
estratègics 

Actuació 11 . Campanyes de difusió del projecte CerclesCat 

Descripció breu  

El factor clau del projecte són les persones voluntàries. 
Amb l’objectiu  de captar persones interessades en 
participar de forma voluntària a CerclesCat, es porten a 
terme un seguit d’accions comunitàries que promoguin la 
difusió del mateix. 

Objectius estratègics 

Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9)  
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

Augmentar el nombre de persones voluntàries en el 
projecte. 

Promoure la participació ciutadana. 

Sensibilitzar a la societat en torn a la importància del 
foment de la seguretat ciutadana. 

Teixir aliances i col·laboracions amb entitats de voluntariat 
social de Catalunya. 

 

Responsable  Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima 

Altres agents  
implicats i 
col·laboradors  

Federacions d’entitats, ens locals, i entitats de base. 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Xerrades de difusió X X X X 

Publicació a xarxes socials de 
la informació sobre el projecte 
i les dates de les xerrades de 
difusió 

X X X X 

Publicació a la pàgina web del 
Departament de Justícia les X X X X 
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dates de les xerrades de 
difusió 
 

 Actualització dels materials de 
difusió  X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  1.000,00 € 

Indicadors  • Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
• Compliment cronograma (%d’actuacions dins del 

termini) 
• Nombre d’entitats i federacions que col·laboren en les 

campanyes de difusió 
• Nombre de persones voluntàries que participen en el 

projecte 
• Nombre de xerrades de difusió 
• Nombre de persones que assisteixen a les xerrades de 

difusió 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 2.  Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics 

Línia d’actuació 5 . Programes de promoció del voluntariat en àmbits específics i 
estratègics 

Actuació 12 . Promoció del servei d’acollida  de les Comunitats Catalanes a l’Exterior 
(CCE) a la població catalana emigrada vinculat al portal MónCat 

Descripció breu  

Foment i promoció de les actuacions que realitzen les 
comunitats catalanes a l’exterior (CCE) encaminades a 
oferir accions d'acollida als nous arribats amb l'objectiu de 
facilitar-los l'arribada i la integració en el territori d’acollida, 
vehiculades mitjançant el portal MónCat. 

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Fomentar la participació interna de les entitats. (6) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Ampliar el nombre de comunitats adherides al compromís 
de suport a la nova emigració mitjançant el portal MónCat 

Fomentar la participació activa de les CCE en la preparació 
i edició de material informatiu sobre el país on estan 
establertes 

Donar el suport necessari per a la millora de la qualitat dels 
serveis d’acollida oferts per les CCE 

Donar a conèixer les CCE com a associacions al servei de 
la comunitat emigrada 

Responsable  Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Actualització i edició del X X   
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procediment d’adhesió al 
compromís de servei d’acollida 
MónCat 

Actualització continguts portal 
MónCat X    

Concessió ajuts per a les 
entitats que ofereixin el servei X    

Difusió del servei X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  3.500,00 € 

Indicadors  • Nombre de comunitats catalanes adherides al 
compromís de servei d’acollida MónCat 

• Nombre de serveis sol·licitats 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 2. Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics 

Línia d’actuació 6.   Campanyes de sensibilització dirigides a col·lectius específics 

Actuació 13 . Campanya "Vine al cau, vine a l'esplai" 

Descripció breu  

L’objecte d’aquesta campanya és difondre entre les famílies 
d’infants entre 6 i 12 anys l’existència d’agrupaments 
escoltes i de centres d’esplai, i del conjunt d’activitats que 
fan durant el curs  

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Augmentar els el coneixement dels projectes que 
desenvolupen es entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

Que les famílies amb fills/es d’entre 6 i 12 anys coneguin 
les activitats que durant el curs fan els agrupaments 
escoltes i els centres d’esplai. 

Fer visible el suport i la valoració que el govern fa de la 
tasca de l’associacionisme educatiu. 

Fer patent i prestigiar la feina que fan els educadors i 
educadores voluntàries 

Incrementar el nombre d’infants que participen en 
agrupaments escoltes i centres d’esplai 

Responsable  Direcció General de Joventut 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Federacions d’entitats de base de l’associacionisme 
educatiu 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Disseny de la campanya    X    

Execució de la campanya    X    X   X    X 

     

Prioritat  Baixa 

Pressupost  10.000,00 € 

Indicadors  Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
Enquesta de valoració d’impacte feta a les entitats de 
l’associacionisme educatiu 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 2. Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics 

Línia d’actuació 7 . Actuacions de promoció de l'associacionisme i el voluntariat als 
centres educatius 

Actuació 14 . Creació i dinamització de les Associacions Esportives Escolars (AEE) 
 

Descripció breu  

Afavorir l’associacionisme esportiu en l’àmbit educatiu, 
incloent tota la comunitat educativa i en especial el propi 
alumnat, com un dels elements clau en el desenvolupament 
del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), amb l’objectiu 
d’incrementar la pràctica esportiva regular dels infants i 
adolescents en horari no lectiu, en el propi centre educatiu. 

Objectius estratègics 

Fomentar la participació interna de les entitats. (3) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 
 
Incrementar el treball en xarxa dels agents educatius i del 
món empresarial  amb les entitats. (15) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Creació d’una Associació Esportiva Escolar en els centres 
educatius de secundària del PCEE, amb la necessària 
participació de l’alumnat major de 14 anys tant en la seva 
creació com en la junta directiva de la mateixa, com a 
entitat amb personalitat jurídica pròpia que assumeixi 
l’impuls, gestió i organització de les activitats del PCEE al 
centre. 

En els centres de primària del PCEE es pot substituir la 
creació d’una AEE per una Secció Esportiva Escolar de 
l’AMPA (SEE), amb els mateixos requisits de participació 
de tota la comunitat educativa (professorat, pares/mares i 
alumnat). 
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Formar joves en els valors ciutadans, en la dinamització 
d’activitats físic-esportives, i en la gestió de petites entitats 
esportives, mitjançant la seva participació activa en la 
gestió de les AEE, com a dinamitzadors/es d’esport a 
l’escola, i col·laborant amb el coordinador/a del PCEE, en 
la definició, organització i seguiment de l’oferta d’activitats 
esportives extraescolars del centre, motivant l’alumnat del 
centre perquè proposin activitats, i s’hi apuntin. 

Formar i crear xarxa entre els coordinadors dels centres del 
PCEE, per garantir l'enllaç entre el projecte educatiu del 
centre i el projecte esportiu de l'AEE, i ajudar a impulsar la 
promoció esportiva entre l'alumnat.  

Responsable  Consell Català de l’Esport 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Agrupació d’Associacions Esportives Escolars, Associació 
de Joves Dirigents Catalans (JODIC), Departament 
d’Educació. 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Actuació continuada X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  133.000,00 € 

Indicadors  Nombre d’AEE inscrites al Registre d’Entitats Esportives de 
Catalunya 
Nombre de SEE adscrites al Registre d’Entitats Esportives 
de Catalunya 
Nombre de Dinamitzadors/es d’Esport a l’Escola 
formats/ades 
Nombre de dinamitzadors/es actius/es en les AEE 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització   

Programa estratègic 2.  Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics 

Línia d’actuació 7 . Actuacions de promoció de l’associacionisme i el voluntariat als 
centres educatius                           

Actuació 15 . Implementació del servei comunitari a 3r o 4t d’ESO 

Descripció breu  

Projecte curricular en el qual els participants es formen 
treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb 
l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat, alhora que ofereix un 
servei, adquireix, mitjançant l’acció, els valors i habilitats 
propis de la competència social i ciutadana. 

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Afavorir una actitud crítica i compromesa davant la societat, 
per tal que els alumnes esdevinguin membres actius en una 
societat catalana democràtica i participativa. 

Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa 
associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la 
participació dels joves. 

Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents 
educatius de l’entorn. 

Donar una resposta educativa a les necessitats emergents 
de l’entorn escolar. 

Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats 
de caire social per fomentar el compromís amb la 
construcció d’una societat més justa, cohesionada i 
arrelada al territori. 

Responsable  Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
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Educativa  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Ajuntaments, centres educatius i entitats 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Formació dels docents i 
personal d’entitats X X X X 

Implementació progressiva del 
SC als centres educatius de 
secundària fins arribar a la 
totalitat el curs 2019-2020 

X X X  

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  • Nombre de centres formats 
• Nombre de projectes desenvolupats 
• Nombre d’entitats col·laboradores 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa e stratègic 2. Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics 

Línia d’actuació 8. Actuacions de promoció del voluntariat en el marc de les grans 
campanyes puntuals que mobilitzen la ciutadania per una causa concreta 

Actuació  16. Acords de col·laboració amb entitats o organitzacions que promouen 
grans campanyes de mobilització ciutadana   

Descripció breu  
Promoure l’acció voluntària de forma continuada entre les 
persones que participen com a voluntàries en actes o 
campanyes puntuals de gran rellevància   

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania (4) 
 
Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu (1) 

Objectius específics 

Sensibilitzar de la importància de l’acció voluntària 
continuada. 

Fer visible el compromís institucional de la Generalitat amb 
la sensibilització entorn el voluntariat. 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitats del tercer sector  

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Establir contactes amb les 
entitats X    

Dissenyar el pla de 
comunicació  X    

Execució de l’acció  X X X X 

Avaluació   X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número de persones que participen en les accions 
Número de campanyes o projectes   
Número d’entitats  
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 3. Comunicació digital 

Línia d’actuació 9. Actuacions d’impuls dels webs corporatius per a la promoció de 
l’associacionisme i el voluntariat 

Actuació  17. Posada en marxa del nou disseny del web vwww.voluntariat.gencat.cat i 
dels diferents espais que el conformen 

Descripció breu  

Voluntariat.gencat.cat és un espai d’informació i servei 
entorn de l’associacionisme i el voluntariat. La renovació del 
lloc web implica reforçar i fer més clara l’oferta de recursos i 
serveis que ofereix la DGACC a les entitats i les persones 
voluntàries de Catalunya. Durant l’any 2017 s’ha treballat 
en la nova estructura i s’ha realitzat la planificació, disseny i 
desenvolupament. La pàgina actualment està activa en una 
primera fase, en una segona fase es desplegaran noves 
funcionalitats 

Objectius estratègics Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats (7) 

Objectius específics 

Millorar l’accessibilitat i l’organització dels continguts 

Facilitar l’accés multicanal i multidispositiu 

Adaptar el contingut a cada públic destinatari 

Renovar el contingut i disseny del PFAVC 

Incorporar noves funcionalitats 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Recopilació i aprenentatge X    

Planificació i disseny X    

Desenvolupament X    

Proves i llançament X    

Millores i manteniment X X   

Valoració de l’impacte X X   

Prioritat  Alta 

Pressupost  17.423,15 € 

Indicadors  Número de publicacions a voluntariat.gencat.cat 
Número de visites a voluntariat.gencat.cat 
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Número de consultes rebudes a voluntariat.gencat.cat 
Número de nous usuaris a voluntariat.gencat.cat 
Número de pàgines vistes 
Taxa de rebot 
Durada mitjana de cada visita 
Origen de les visites 
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Àmbit d’acció 1.  Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 3.  Comunicació digital  

Línia d’actuació 9. Actuacions d'impuls dels webs corporatius per a la promoció de 
l'associacionisme i voluntariat 

Actuació 18 . Gestió de continguts del web corporatiu  de la DGCPAC 

Descripció breu  
La DGCPAC compta amb una pàgina web pròpia que 
exposa tota l’activitat impulsada i ofereix recursos al sector 
associatiu cultural  

Objectius estratègics 

Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la 
resta d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

 

 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat   

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número de visites a la WEB 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 3. Comunicació digital 

Línia d’actuació 9.   Actuacions d'impuls dels webs corporatius per a la promoció de 
l'associacionisme i el voluntariat 

Actuació 19 . Elaboració i difusió de continguts sobre associacionisme i voluntariat 
juvenils al web corporatiu Jove.cat 

Descripció breu  

El web jove.cat és un web temàtic de la Generalitat que 
s`adreça als joves, estructurat en diferents àmbits, entre els 
quals es troba  el de Participació i solidaritat amb informació 
relativa a l’associacionisme i el voluntariat juvenils. 
L’objectiu del web és articular tota aquella informació 
d’interès per a la població jove.  
Tot i que el web s’adreça principalment als joves, també 
difon continguts d’interès per a entitats juvenils, famílies, 
professorat i en general per a persones que treballen amb 
el col·lectiu jove. 

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Augmentar els el coneixement dels projectes que 
desenvolupen es entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

Facilitar la participació de la població jove en moviments 
associatius i en accions de voluntariat, a través de l’accés a 
informació sobre associacionisme juvenil, xarxes 
d’estudiants, moviments veïnals, participació política, 
voluntariat, campanyes solidàries, col·laboracions 
econòmiques, bancs del temps, educació en el lleure i 
recursos per a professionals. 

Donar visibilitat a les tasques de les associacions i al 
voluntariat. 
 
Facilitar continguts útils a les entitats per gestionar els seus 
projectes. 

Fomentar la participació juvenil en els municipis facilitant 
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recursos professionals a les entitats que treballen amb la 
població jove. 

Difondre continguts formatius adreçats a entitats que 
treballen amb la població jove. 

Difondre programes i projectes promoguts per entitats que 
s’adrecen a la població jove. 

Responsable  Direcció General de Joventut 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Agència Catalana de la Joventut 
DIXIT Servei de Formació i Gestió del Coneixement 
Especialitzat 
Gabinet Tècnic del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 
Direcció General d’Atenció Ciutadana 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Activitat contínua    X    X    X    X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Nombre de visites a les pàgines de notícies relacionades 
amb associacionisme i voluntariat juvenils. 
Nombre de visites a les pàgines de temes relacionats amb 
associacionisme i voluntariat juvenils. 
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Àmbit d’acció 1.  Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 3.  Comunicació digital  

Línia d’actuació 10. Actuacions d'impuls dels mecanismes de difusió digital de les 
actuacions de promoció i sensibilització  

Actuació 20 . Butlletí culturapopular.mes 

Descripció breu  La DGCPAC envia cada mes un butlletí digital que recull 
les principals novetats de l’àmbit 

Objectius estratègics 

Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la 
resta d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

 

 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat   

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número de subscriptors 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 3. Comunicació digital 

Línia d’actuació 10 . Actuacions d'impuls dels mecanismes de difusió digital de les 
actuacions de promoció i sensibilització 

Actuació 21 . Publicació del butlletí electrònic del TSAcat 

Descripció breu  
 

Publicar mensualment un butlletí electrònic obert a tothom, 
però adreçat especialment a les entitats ambientals, amb 
novetats i noticies d’interès pel sector.  

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

Difondre les actuacions que es realitzen des de la 
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat per enfortir el 
teixit associatiu ambiental. 

Informar i compartir els recursos, jornades, formacions i 
convocatòries de finançament adreçades a les entitats 
ambientals. 

Consolidar un altaveu de les accions que s’organitzen des 
del tercer sector ambiental, el món local, l’àmbit 
professional i d’altres organitzacions relacionades amb 
l’objectiu de potenciar aquest sector. 

 

Responsable  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Publicació mensual del Butlletí X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors • Execució de les actuacions 
• Compliment del cronograma 
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• Nombre de butlletins electrònics publicats 
• Evolució del nombre de subscriptors 
• Evolució del nombre d’altes i baixes 
• Evolució del nombre de butlletins oberts 
• Evolució del nombre d’enllaços clicats 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 3. Comunicació digital 

Línia d’actuació 11 .  Actuacions d’impuls de l’estratègia comunicativa a les xarxes 
socials per a la promoció de l’associacionisme i el voluntariat 

Actuació 22 .  Difusió a les xarxes socials de continguts relatius a associacionisme i 
voluntariat juvenils  
 

Descripció breu 
 
 

Difusió a través dels perfils corporatius de Twitter, 
Facebook i Instagram de la Direcció General de Joventut 
(DGJ) de continguts relatius a associacionisme i voluntariat 
juvenils 

Objectius estratègics Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 

Objectius específics 

Donar a conèixer les activitats de les associacions i les 
accions de voluntariat per promoure la participació de la 
població jove en el teixit associatiu. 

Donar visibilitat a les tasques de les associacions i al 
voluntariat. 

Difondre programes i projectes promoguts per entitats que 
s’adrecen a la població jove. 

 

 

Responsable  Direcció General de Joventut 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Activitat contínua    X    X    X   X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis. 

Indicadors  • Nombre de visualitzacions a Facebook . 
• Nombre de likes a Twitter 
• Nombre de retuits a Twitter 
• Nombre de likes a Instagram 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 3.  Comunicació digital 

Línia d’actuació 1 1. Actuacions d’impuls de l’estratègia comunicativa a les xarxes 
socials per a la promoció de l’associacionisme i el voluntariat 

Actuació 23 . Gestió d’un compte d’Instagram, d’un canal de Youtube i d’un compte de 
Twitter i Facebook propi per a la promoció de l’associacionisme i el voluntariat    

Descripció breu  

L’ús de les xarxes socials permet situar la DGACC com a 
institució activa a les xarxes socials i iniciar una nova etapa 
d’enfortiment dels canals digitals de comunicació. Aquesta 
acció suposa l’activació del perfil institucional a Instagram, 
Youtube, Twitter i Facebook i l’adaptació del Pla de 
Comunicació a les noves xarxes socials 

Objectius estratègics Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu (1) 

Objectius específics 

Augmentar la visibilitat de la DGACC a la xarxa i donar a 
conèixer els serveis que ofereix 

Fomentar el lligam entre la DGACC, el tercer sector i els 
grups d’interès 

Millorar la reputació de la DGACC a la xarxa 

Crear comunitats de públics que participen en les activitats i 
objectius de la DGACC 

Promocionar l’associacionisme i el voluntariat 

Potenciar la plataforma Connecta’t al Voluntariat 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Adaptació del Pla de 
Comunicació X    

Activació del perfil a les xarxes 
socials X    

Valoració de l’impacte X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número de publicacions 
Número de de persones seguidores 
Número de continguts compartits, m’agrada, comentaris 
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Àmbit d’acció 1.  Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 3.  Comunicació digital  

Línia d’actuació 1 1. Actuacions d'impuls de l'estratègia comunicativa a les xarxes 
socials per a la promoció de l'associacionisme i el voluntariat  

Actuació 24 . Gestió d'un compte de Twitter propi per a la promoció de 
l'associacionisme cultural 

Descripció breu  
La DGCPAC compta amb un compte de twitter dedicat a 
difondre l’activitat pròpia i també de les entitats i ens locals 
relativa a la  cultura popular 

Objectius estratègics 

Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la 
resta d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

 

 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat   

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número de seguidors  
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 3. Comunicació digital 

Línia d’actuació 12.  Actuacions d'impuls d'elements d'innovació tecnològica per a la 
promoció de l'associacionisme i el voluntariat 

Actuació  25. Impuls i manteniment de la Plataforma "Connectat al Voluntariat" per 
facilitar la incorporació de les persones voluntàries a les entitats 

Descripció breu  Fase prèvia al llançament de la Plataforma “Connectat al 
Voluntariat” 

Objectius estratègics Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu (1).  

Objectius específics 

Disseny amb la major celeritat possible la fase prèvia al 
llançament de la plataforma  

Posada en marxa de la plataforma per tal d’agilitzar la 
incorporació de persones voluntàries a les entitats 

Avaluació del procediment de posada en marxa de la 
plataforma 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Implementació tecnològica del 
100% de les funcionalitats X    

Difusió de la plataforma 
“Connectat al Voluntariat” 

X 
    

Avaluació del procediment de 
posada en marxa de la 
plataforma 

X 
    

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  43.153,44 € 

Indicadors  Disseny de la posada en marxa de la plataforma “Connectat 
al Voluntariat” 
Anàlisi de recursos humans i tècnics intervinents en la 
posada en funcionament 
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Àmbit d’acció  1. Promoció i sensibilització   

Programa estratègic 4.  Promoció local, territorial i de proximitat  

Línia d’actuació 15 . Programes de suport als ens locals en les seves activitats de 
promoció i sensibilització de l’associacionisme i el voluntariat 

Actuació 26 . Assessorament gratuït a l’administració local en relació a les entitats 
religioses.  

Descripció breu  

La Direcció General d’Afers Religiosos ofereix un servei 
d’assessorament gratuït a l’administració local pel que fa 
als requisits legals que han de complir les entitats religioses 
i pel que fa a la forma d’estructurar la relació entre aquestes 
comunitats, la pròpia administració i la resta del teixit social.  

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Fomentar la participació interna de les entitats. (6) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 

Objectius específics 

Aconseguir que les entitats religioses compleixin els tràmits 
legals que els exigeix la Llei en matèria d’organització 
interna 

Evitar conflictes a l’interior de les comunitats 

Fomentar la interrelació entre les comunitats religioses i 
l’administració local 

Responsable  Direcció General d’Afers Religiosos 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Administracions locals 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Execució del servei 
d’assessorament  X X X X 

     

     

Prioritat  Alta  

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  • Nombre de consultes ateses 
• Nombre d’entitats (ajuntaments, consells comarcals, 

etc.) assessorades 
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Àmbit d’acció 2. Reconeixement  

Programa estratègic  5. Reconeixement des de les institucions 

Línia d’actuació 17. Convocatòria i atorgament de Premis 

Actuació 27. Atorgament del Premi Voluntariat 2017 

Descripció breu  Valoració dels projectes presentats i acte de lliurament del 
Premi Voluntariat 2017 

Objectius estratègics Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats (2) 

Objectius específics 
Atorgar un reconeixement públic a les entitats de voluntariat 

Millorar la qualitat del projectes de les entitats 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitat premiada 
Entitats/persones assistents 
Jurat del premi 
CAVC 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Valoració dels projectes 
presentats en l’edició 2017 

X 
    

Reunió Jurat Premi Voluntariat 
2017 

X 
    

Atorgament del Premi 
Voluntariat 2017 

X 
    

Justificació / memòria del 
projecte guanyador 2017 

X 
    

Prioritat  Alta 

Pressupost  10.000,00 € 

Indicadors  Número de projectes presentats 
Àmbit sectorial dels projectes presentats 
Distribució territorial de les  entitats que han presentat  
projectes   
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Àmbit d’acció 2. Reconeixement  

Programa estratègic 5.  Reconeixement des de les institucions 

Línia d’actuació 17. Convocatòria i atorgament de Premis 

Actuació  28. Publicar bases i convocatòria i atorgar el Premi Voluntariat 2018 

Descripció breu  Publicació de les bases, convocatòria i atorgament del 
Premi Voluntariat  

Objectius estratègics Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats (2) 

Objectius específics 

Atorgar un reconeixement públic a les entitats de 
voluntariat 

Millorar la qualitat del projectes de les entitats 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitat premiada 
Entitats/persones assistents 
Jurat del Premi  
CAVC 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Elaboració, aprovació i 
publicació de les Bases 
Reguladores 

X    

Elaboració, aprovació i 
publicació de la convocatòria 

X 
    

Valoracions dels projectes 
presentats / reunió del Jurat 
del Premi Voluntariat 

x    

Atorgament del Premi 
Voluntariat 2018 

X 
 

 
   

 Justificació del Premi 
Voluntariat 2018  X 

   

Prioritat  Alta 

Pressupost  10.000,00€ 

Indicadors  Número de projectes presentats 
Àmbit sectorial dels projectes presentats 
Distribució territorial de les entitats que han presentat 
projectes 
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Àmbit d’acció 2.  Reconeixement  

Programa estratègic 5.  Reconeixement des de les institucions 

Línia d’actuació 17 . Convocatòria i atorgament de Premis 

Actuació 29 . Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial per a les associacions de 
comerciants 

Descripció breu  
Reconeixement a totes aquelles iniciatives relacionades 
amb el món del comerç i dels serveis que s'hagin distingit 
per les seves tasques de millora en la gestió del sector.  

Objectius estratègics Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 

Objectius específics 

Impulsar la realització d’un acte de lliurament que es 
consolida any rere any com un punt de trobada del sector. 

Impulsar la realització de projectes innovadors, en l’àmbit 
del comerç. 

Impulsar la transferència de coneixement  

Responsable  Departament d’Empresa i Coneixement (Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda)  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Premis anuals   X    X    X    X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  15.000,00 € 

Indicadors  Número  de candidatures 
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Àmbit d’acció 2. Reconeixement  

Programa estratègic 5. Reconeixement des de les institucions 

Línia d’actuació 1 7.   Convocatòria i atorgament de Premis 

Actuació 30 . Publicar bases i convocatòria i atorgament dels Premis Civisme 2018 

Descripció breu  

Premis de reconeixement a entitats o persones que hagin 
destacat per la seva educació cívica. Aquests premis es 
divideixen en 4 categories: 

- Premi Serra i Moret per obres i treballs sobre 
civisme en llegua catalana 

- Premi Jaume Ciurana a l’actuació cívica i juvenil 
- Premi de Civisme a la Innovació 
- Premi de Civisme a la ciutadania i virtut civils 

Objectius estratègics Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. 

Objectius específics 
Atorgar un reconeixement públic a entitats i persones  

Difusió de bones pràctiques  

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Jurat del Premi 
Entitats i persones assistents 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Elaboració, aprovació i 
publicació de les bases 
reguladores 

X    

Elaboració, aprovació i 
publicació de la convocatòria X    

Valoracions dels projectes 
presentats X    

Acte de lliurament dels Premis X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  16.000,00 € 

Indicadors  Número de projectes presentats 
Quantitats de les obres presentades  
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Àmbit d’acció 2. Reconeixement 

Programa estratègic 5. Reconeixement des de les institucions 

Línia d’actuació 18 .  Actuacions de creació i potenciació de distintius de 
reconeixement institucional  

Actuació 31 . Reconeixements territorials de la SGE als esportistes i entitats 
campions de categories joves i altres  
 

1. Girona –Dos actes de reconeixement un adreçat a persones voluntàries que 
s’han dedicat a l’esport de més de 60 anys: «Les Medalles de l’Esport Gironí» 
, i premis esportius en categories inferiors. 

2. Lleida –Dos actes de reconeixement a esportistes i entitats de la màxima 
categoria de les comarques, l'un del Pla de Lleida, i l'altre, de l’Alt Pireu i Aran.  

3. Tarragona – Festa de l’Esport reconeixement a esportistes i entitats de 
Tarragona 

4. Terres de l’Ebre –Acte de reconeixement a esportistes i entitats de Terres de 
l’Ebre  

 

Descripció breu  

Medalles de l’Esport  - La Representació Territorial de l’Esport a 
Girona, entrega anualment les Medalles de l’Esport, els 
guardons més antics que es concedeixen a Catalunya. Es valora 
el treball anònim i desinteressat dels proposats, persones de 
més de 60 anys. 
Actes de reconeixement a esportistes adults i júnio rs , es 
reconeixen els èxits dels esportistes i les associacions que han 
aconseguit resultats a nivell de campionats de Catalunya, a nivell 
nacional i internacional  
Actes de reconeixement a esportistes de base, es reconeixen 
els èxits aconseguits pels clubs i esportistes de categories 
inferiors en competicions catalanes, nacionals i internacionals, 
són la base del nostre esport.  

Objectius 
estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial de les persones 
voluntàries i de les entitats. (2) 

Objectius 
específics 

Suport als clubs i l’associacionisme esportiu de Catalunya  

Reconeixement dels resultats esportius dels esportistes i de les 
associacions esportives 

Descentralització per tot el territori dels reconeixements al sector 
esportiu per part de la Secretaria General de 

Reconeixement a la trajectòria com a voluntaris en 
l’associacionisme esportiu  

Responsable  Secretaria General de l’Esport  

Altres agents Representacions Territorials repartides per tot el territori a: 
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implicats i 
col·laboradors  

Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran.  
Diputacions Provincials  
Ajuntaments de les ciutats on es realitza l’acte de reconeixement  

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Girona, Medalles de l’Esport i acte 
reconeixement a esportistes de 
base 

X X X X 

Lleida, reconeixement a esportistes 
adults i juniors a l’Alt Pirineu i Aran i 
al Pla de Lleida 

X X X X 

Tarragona, reconeixement a 
esportistes adults a Tarragona i 
Terres de l’Ebre 

X X X X 

Prioritat  Mitja  

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Els indicadors son els nombre de persones i el nombre 
d’associacions del territori reconegudes pels seus èxits esportius 
i pel seu treball per millorar l’associacionisme esportiu.  
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Àmbit d’acció 2.  Reconeixement  

Programa estratègic 5.  Reconeixement des de les institucions 

Línia d’actuació 19 . Actes institucionals de reconeixement de l'associacionisme i el 
voluntariat 

Actuació 32 . Commemoració del dia de l’Associacionisme Cultural: acte 
institucional i lliurament de diplomes a les entitats culturals amb aniversaris 
destacats 

Descripció breu  

Als voltants del 4 de juny, Dia de l’Associacionisme 
Cultural, la DGCPAC organitza cada any un acte 
institucional de reconeixement del sector, al qual es 
conviden les federacions nacionals i també a totes 
aquelles entitats que vulguin participar. En el curs 
d’aquesta celebració, que acostuma a tenir lloc en un 
equipament cultural associatiu, es lliuren diplomes a les 
entitats que celebren aniversaris destacats aquell any. 

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 

Objectius específics 

 

 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat   

Pressupost  1.452,70 € 

Indicadors  Número d’assistents 
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Àmbit d’acció 2. Reconeixement  

Programa estratègic 5.  Reconeixement des de les institucions 

Línia d’actuació 19. Actes institucionals de reconeixement de l'associacionisme i el 
voluntariat 

Actuació  33.  Commemoració del Dia Internacional del Voluntariat a Catalunya 

Descripció breu  
Commemoració del Dia Internacional del Voluntariat a 
Catalunya a  través d’un acte públic que reconegui la tasca 
de les entitats i de les persones voluntàries.  

Objectius estratègics Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats (2) 

Objectius específics 

Commemoració del Dia Internacional del Voluntariat a 
Catalunya 

Reconeixement a nivell institucional de les entitats de 
voluntariat i de les persones voluntàries 

Responsable  Direcció General  d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Commemoració del Dia 
Internacional del Voluntariat a 
Catalunya 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Presentació projecte 
guanyador de l’edició anterior X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  1.787,50 €  

Indicadors  Assistents a l’acte 
Entitats participants 
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Àmbit d’acció 2. Reconeixement  

Programa estratègic 6 . Reconeixement específic en l'àmbit educatiu, ocupacional i 
de recerca 

Línia d’actuació 21 . Actuacions pel reconeixement de l'experiència en 
l'associacionisme i el voluntariat  en l’àmbit educatiu 

Actuació 34 . Reconeixement de l’experiència en voluntariat en cicles formatius de 
formació professional inicial  

Descripció breu  

Es reconeixen els aprenentatges assolits en entorns de 
voluntariat als joves que cursen cicles formatius amb 
continguts curriculars que estiguin relacionats amb els 
plans d’activitats a desenvolupar en el teixit associatiu i 
voluntari.  
La normativa anual d’FCT regula les exempcions per 
voluntariat. Són  aplicables als alumnes dels cicles 
formatius de formació professional inicial de les famílies de 
Serveis socioculturals i a la comunitat i d’Activitats físiques i 
esportives i del CFGM d’Emergències sanitàries. 
La documentació acreditativa de l’experiència en tasques 
de voluntariat del perfil professional del cicle formatiu és el 
certificat de l’entitat on s’hagin prestat les accions de 
voluntariat, en què constin, específicament, l’ocupació, les 
tasques i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i 
el nombre total d’hores dedicades. 

Objectius estratègics Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 

Objectius específics 

Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits per 
les persones voluntàries 

Aplicar la normativa anual d’FCT 

Responsable  Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial   

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Instituts d’FP 
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Sol·licitud de l’exempció per 
part de l’alumne i presentació 
de la documentació 
justificativa 

X X X X 

Comprovació i reconeixement 
de la sol·licitud i aplicació  de 
la mesura 

X X X X 

     

Prioritat  Alta 
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Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Grau de satisfacció de les entitats enquestades per la DG 
d’Acció Cívica i Comunitària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  137 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 2. Reconeixement  

Programa estratègic 6.  Reconeixement específic en l'àmbit educatiu , ocupacional i 
de recerca 

Línia d’actuació 23. Actuacions de promoció d'estudis i publicacions sobre 
associacionisme i voluntariat  

Actuació 35 .  Anàlisi i difusió de resultats  de l’enquesta a la joventut de Catalunya 
2017 

Descripció breu  

Investigació de referència sobre la realitat juvenil a 
Catalunya. Estadística oficial de la Generalitat de Catalunya 
a càrrec de l’Agència Catalana de la Joventut , aquesta és 
la setena edició. Realització quinquennal d’una enquesta a 
una mostra territorialment representativa de joves de 15 a 
34 anys, i explotació i anàlisi del resultats. Dins del Capítol 
“Participació i política”, conté un apartat específic sobre 
“Participació i associacionisme” on s’analitza la participació 
de les persones joves, tant en entitats com la individual. 
 

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Fomentar el relleu de òrgans de govern de les entitats. (3) 
 
Millorar les relacions entres les administracions públiques i 
el teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible 
la seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11)   

Objectius específics  

Generació d’una publicació amb els resultats principals  de 
la situació i necessitats de les persones joves principals 
dins la col·lecció Estudis de la Direcció General de 
Joventut.  

Generació d’una publicació amb un resum dels resultats 
principals  de la situació i necessitats de les persones joves 
dins la col·lecció Aportacions de la Direcció General de 
Joventut. 

Generació d’anàlisis territorials de la situació i necessitats 
de les persones joves  

Generació d’informes complementaris segons necessitats 
dels departaments de la Generalitat.  

Responsable  Agència Catalana de la Joventut 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Institut d’Estadística de Catalunya 
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Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Anàlisi de les dades 
obtingudes pel treball de 
camp. Informe general en la 
col·lecció Estudis i Aportacions 
.   

X    

Anàlisi de les dades 
obtingudes pel treball de 
camp. Informes sobre els 
serveis de l’Agència Catalana 
de la Joventut adreçats a les 
persones joves.  

X    

Avançament de resultats en 
roda de premsa X    

Difusió dels resultats a tot el 
territori   X   

Disseny d’accions formatives 
per a professionals de joventut    X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  31.975,00 €  

Indicadors 

• Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
• Compliment cronograma (% d’actuacions dins del 

termini) 
• Agents implicats i col·laboradors (número d’agents) 
• Nombre d’experts en l’anàlisi de les dades  
• Nombre d’accions de difusió de resultats  
• Nombre d’accions formatives  
• Cobertura, qualitat i eficiència de les accions de difusió 
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Àmbit d’acció 2. Reconeixement  

Programa estratègic 6.  Reconeixement específic en l'àmbit educatiu , ocupacional i 
de recerca 

Línia d’actuació 23 . Actuacions de promoció d'estudis i publicacions sobre 
associacionisme i voluntariat  

Actuació 36 .  Anàlisi i difusió de resultats de l’enquesta de participació política 2017 

Descripció breu  

Enquesta sobre l’evolució de la participació dels joves i de 
tots les ciutadans majors de 15 anys. L’enquesta se centra 
en analitzar les actituds i ideologia, la participació individual 
i col·lectiva i els perfils participatius i polítics del conjunt de 
la població de Catalunya. La mostra de persones està 
sobrerepresentada, de manera que realitza una anàlisis 
comparativa entre al població jove i la d’altres grups d’edats 
que serveix per trencar tòpics al voltant de la participació 
jove. L’enquesta conté un capítol específic sobre “Joventut i 
participació en entitats i associacions” on s’analitza la 
pertinença i la participació de les persones joves en entitats 
i col·lectius, la tipologia d’entitats i els rols i intensitat en la 
participació associativa.   

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics  

Generació d’una publicació amb els resultats principals  de 
les actituds polítiques de les persones joves principals dins 
la col·lecció Estudis de la Direcció General de Joventut.  

Generació d’una publicació amb un resum dels resultats 
principals  de les actituds polítiques de les persones joves 
dins la col·lecció Aportacions de la Direcció General de 
Joventut. 

Generació d’anàlisis territorials de les actituds polítiques de 
les persones joves  

Generació d’informes complementaris segons necessitats 
dels departaments de la Generalitat.  

Responsable  Agència Catalana de la Joventut 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica  
Centre d’Estudis d’Opinió 
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Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Anàlisi de les dades 
obtingudes pel treball de 
camp. Informe general en la 
col·lecció Estudis i Aportacions  

X    

Avançament de resultats en 
roda de premsa X    

Difusió dels resultats a tot el 
territori   X X  

Disseny d’accions formatives 
per a professionals de joventut   X X  

Prioritat  Alta 

Pressupost  18.000,00 €  

Indicadors 

• Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
 

• Compliment cronograma (% d’actuacions dins del 
termini) 

• Agents implicats i col·laboradors (número d’agents) 
• Nombre d’entitats participants a les accions formatives 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 7.  Cooperació i impuls institucional i acords estratègics 

Línia d’actuació 24. Actuacions per a la reformulació dels sistemes de formació per 
a la construcció dem formacions en clau competències 

Actuació 37. Acord de col·laboració amb l’ICQP per a la revisió del PFAVC en clau 
competències  

Descripció breu  

Conveni de col·laboració entre ICQP i Dept. Treball, Afers 
Socials i Famílies per posar el Pla de formació de 
l’associacionisme i el voluntariat en termes de 
competències professionals.  

Objectius estratègics Millorar el reconeixement social i competencial  de les 
persones voluntàries i les entitats (2) 

Objectius específics 

Aconseguir una oferta de formació no formal per a les 
persones vinculades a l’associacionisme i el voluntariat 
construïda com a formació per competències.  

Identificar i posar en valors les competències transversals i 
emocionals pròpies de l’acció voluntària 

Revisar els certificats de formació del voluntariat i de 
l’experiència adquirida per les persones voluntàries en la 
seva participació i vinculació a l’associacionisme i el 
voluntariat 

Facilitar la participació del voluntariat i les entitats de 
voluntariat en la cartera de serveis que ofereix l’ICQP 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Departament d’Educació – Institut Català de Qualificacions 
Professionals 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Signatura del conveni X    

Anàlisi, recollida, explotació de 
dades per conèixer i millorar 
les diferents formacions i 
posar-les en clau 
competències i identificació de 
competències transversals i 
emocionals pròpies de l’acció 
voluntària 

X X X  

Elaboració dels diferents 
productes vinculats als 
objectius estratègics 

 X X X 
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Prioritat  Alta  

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Signatura o no signatura del conveni  
Nombre de formacions analitzades del PFAVC 
Nombre de formacions redactades en termes de 
competències 
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Àmbit d’acció 3.   Formació i coneixement  

Programa  estratègic 7.   Cooperació i impuls institucional i acords estratègics 

Línia d’actuació 24.  Actuacions per a la reformulació dels sistemes de formació per a la 
construcció de formacions clau de competències  

Actuació 38 . Reconeixement de les formacions i competències  

Descripció breu  

S’ha constatat que hi ha activitats desenvolupades pel voluntariat i 
accions de la seva formació que es podrien reconèixer en processos 
oficials de reconeixement i acreditació de competències. El 
Departament d’Educació i l’ICQP impulsen el reconeixement i 
acreditació de competències professionals així com el disseny de 
formació per competències per donar resposta a les necessitats de les 
organitzacions i facilitar el desenvolupament integral de les persones en 
el marc de formació al llarg de la vida.  

Objectius 
estratègics  

Millorar el reconeixement social i/o competencial de les persones 
voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit associatiu i la 
participació, cooperació i coordinació entre aquest, el sector públic, el 
sector privat lucratiu, la resta d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius 
específics  

Identificar i posar en valor les competències tècniques de l’acció 
voluntària. 

Identificar i posar en valor les competències transversals de l’acció 
voluntària. 

Revisar els certificats de formació del voluntariat i de l’experiència 
adquirida per les persones voluntàries. 

Revisar els sistemes de recollida de dades i d’indicadors, tenint en 
compte la possibilitat d’oferir itineraris individuals de formació. 

Construir una oferta de formació no formal dins del PFAVC per a les 
persones vinculades a l’associacionisme i el voluntariat, dissenyada 
com formació per competències, tenint en compte les competències 
(professionals i emocionals) del Catàleg de qualificacions professionals 
de Catalunya. 

Responsable  Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial   

Altres agents  
implicats i  
col·laboradors  

Entitats i escoles de voluntariat, instituts de FP, centres de formació per 
a l’ocupació, docents-formadors i persones expertes col·laboradores.  
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 202
1 

Formalització de la col·laboració: 
- Signatura de l’acord i designació dels 
responsables  

X    
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- Redacció del Pla de treball conjunt 

Identificació i organització de les 
competències (tècniques-emocionals) de 
l’acció voluntària: 
- Selecció de cursos de formació 
- Identificació i/o disseny de competències 
- Proposta de millora per curs 

X X X  

Redisseny d’instruments i documents: 
- Guia metodològica 
- Certificat de formació 
- Itineraris de formació 

X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  12.000,00 €  

Indicadors  Cursos analitzats (nombre i % sobre els cursos seleccionats) 
Competències identificades per UC (nombre UC i % sobre CQPC) 
Fitxes de propostes de FxC (nombre i % sobre cursos analitzats) 
Certificat de formació revisat (S/N) 
Mapes d’itineraris representats (nombre) 
Compliment de cronograma (% d’actuacions dins de termini) 
Organitzacions implicades (nombre) 
Persones expertes o docents-formadors participants (nombre) 
Treball de equip tècnic (nombre d’hores i % sobre jornada) 
Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 7.  Cooperació i impuls institucional i acords estratègics 

Línia d’actuació 25 . Programes de formació i coneixement de la Llei 25/2015, del 
voluntariat i foment de l’associacionisme i del Model Català de Voluntariat 

Actuació 39 . Elaboració de materials pedagògics sobre els diferents aspectes de 
la Llei 25/2015  

Descripció breu  

Una part important Llei 25/2015 de la llei focalitza sobre 
les entitats del voluntariat i la relació amb les persones 
voluntàries. Es fa imprescindible que les entitats en 
tinguin un bon coneixement i comprensió de la Llei  i 
sobretot disposin de d’eines pràctiques que les ajudin en 
el seu acompliment. 
 

Objectius 
estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania (4) 
 
Contribuir a l'encaix de les persones contractades i les 
persones voluntàries. (5) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Adaptar els contingut de la llei a criteris de comprensió 
fàcil.   

Abordar els continguts de manera concreta i ordenada per 
a facilitar la tasca a les entitats 

Facilitar recursos i eines concretes a les entitats per a 
l’acompliment de la Llei. 

Generar materials de consulta permanent entorn la llei per 
a concretar-ne l’abast i l’impacte en la pràctica del dia a 
dia. 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Escoles del PFVAC i entitats expertes 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Homogeneïtzació de les 
monografies 1-6 als criteris 
de lectura Fàcil (fetes 2017) 

X    

Presentació conjunta de les X    
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monografies amb les 
Escoles de de formació i 
Ass. lectura fàcil 

Difusió i distribució de les 
monografies a través del 
web voluntariat.gencat.cat 

X    

Edicions presencials de les 
sessions de Formació al 
territori (setembre –
desembre) 

X    

 Planificació de les 3 
monografies 7-9 X    

 Elaboració de les 
monografies 7-9  X   

 Adaptació i homogeneïtzació 
de les monografies 7-9 als 
criteris de lectura Fàcil  

 X   

 Presentació de les 
monografies i distribució   X   

 Edicions presencials de les 
sessions de Formació al 
territori (setembre –
desembre) 

 X   

Prioritat  Alta 

Pressupost  4.089,80 €  

Indicadors  Nombre de monografies elaborades,  
Valoració de les entitats implicades, 
Nombre de descàrregues de les monografies 
Nombre de sessions realitzades al territori (nombre 
entitats assistents, nombre persones assistents, grau de 
satisfacció, valoració del material). 
Agents implicats en el treball conjunt. 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 7.  Cooperació i impuls institucional i acords estratègics 

Línia d’actuació 25 . Programes de formació i coneixement de la Llei 25/2015, del 
voluntariat i foment de l'associacionisme i del Model Català del Voluntariat  

Actuació 40. Producció i difusió de tríptics informatius per divulgar el coneixement de 
la Llei 25/2015 i dels drets i deures de les entitats i de les persones voluntàries 

Descripció breu  

Actuació centrada en la realització de material imprès per 
tal de difondre continguts de la Llei 25/2015, del voluntariat i 
foment de l'associacionisme en consonància amb la 
Organització de tallers pràctics sobre l'aplicació de la Llei 
25/2015  

Objectius estratègics Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Informació sistematitzada, amb un llenguatge fàcil 
d’entendre i amb un disseny gràfic prou atractiu 

Adaptar continguts a persones voluntàries i a entitats de 
voluntariat 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitats de voluntariat 
Punts de Voluntariat 
Xarxa d’equipaments polivalents i OASF del Departament 
de Treball Afers Socials i Famílies 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Disseny dels tríptics x    

Impressió dels tríptics X X   

Difusió dels tríptics X X   

Revisió de continguts   X X 

      

Prioritat  Alta 

Pressupost  1.141,28 € 

Indicadors  Producció dels tríptics 
Anàlisi dels objectius assolits, o no, al llarg de les fases de 
l’actuació 
Revisió dels continguts per adaptar-los a les realitats que 
es puguin esdevenir en les successives fases d’actuació 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement   

Programa estratègic 7.  Cooperació i impuls institucional i acords estratègics 

Línia d’actuació 25 .  Programes de formació i coneixement de la Llei 25/2015 del 
voluntariat i foment de l’associacionisme i del model català del voluntariat  

Actuació 41 . Difusió de la llei 25/2015 i elaboració de la nova carta del voluntariat 
en salut  

Descripció breu  

Vista la necessitat d’adaptar els continguts de la carta del 
voluntariat en l’àmbit de la salut (2010) a la llei 25/2015 i 
ates que la carta no recull  àmbits fonamental com 
l’atenció primària de salut i la salut mental, es decideix 
endegar un treball conjunt amb el sector sanitari i la 
federació catalana de voluntariat per la elaboració 
redacció i difusió de la nova carta del voluntariat en salut 

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Contribuir a l'encaix de les persones contractades i les 
persones voluntàries. (5) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i 
el teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible 
la seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a 
la capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 
 

Objectius específics 

Augmentar el reconeixement social del voluntariat en 
salut.  

Reforçar les actuacions de les entitats en el centres 
assistencials i en l’atenció comunitària. 

Treballar perquè el voluntariat s’integri en el si de les 
entitats de salut. 

Dissenyar un programa d’acreditació del centres amb 
distintiu d’adhesió als programes de voluntariat. 
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Responsable  Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Federació Catalana del Voluntariat. Agents del sector salut 
dels àmbits d’Atenció Primària , Salut Mental Sociosanitari 
i Atenció especialitzada i hospitalària  i altres agents 
privats. 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació 2018 2019 2020 2021 

Elaboració de la carta  X    

Difusió de la carta X X   

Adequació del sector salut X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  22.000,00 € 

Indicadors  • Execució de les actuacions (% d’actuacions 
assolides completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost 
executat) 

• Compliment cronograma (%d’actuacions dins del 
termini) 

• Agents implicats i col·laboradors (número d’agents) 
• Accessibilitat al voluntariat al centres de salut pels 

usuaris 
• Adequació del centres a la normativa 
• Iniciatives dels centres en la difusió de la carta 
• Nombre de centres amb distintiu d’adhesió  
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 7.  Cooperació i impuls institucional i acords estratègics 

Línia d’actuació 26 . Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al 
territori. 

Actuació 42. Programació de cursos de formació de voluntariat del PFAVC a 
demanda dels ens locals 

Descripció breu  

Catalunya té un gruix important de petites i mitjanes entitats 
que respon a la realitat i expressió de cada territori. Aterrar 
la formació a cada territori és una prioritat, per tal de facilitar 
a les entitats que puguin realitzar-la de manera fàcil, i amb 
el màxim de suport i puguin compartir espais de 
coneixement. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 

Objectius específics 

Planificar amb l’ens local l’ oferta anual de formacions del 
PFAVC, d’acord a les necessitats de cada territori, 
potenciant els temes més transversals.. 

Comprometre tots els agents en una gestió més eficaç dels 
recursos dedicats a la formació de voluntariat i de les 
entitats. 

Facilitar a les entitats mitjanes i petites formacions adients a 
la realitat dels seus voluntaris/es 

Competenciar les persones voluntàries de les entitats per a 
la seva tasca. 

Disposar d’una estratègia sistematitzada de formació 
territorialitzada sostinguda a llarg termini  

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Escoles del PFVAC i ens locals  

Cronograma 
  

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Fer formacions presencials als 
territoris X X X X 
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Establir uns criteris marc per a 
la realització de formacions als 
territoris. 

X X   

Elaborar amb els ens locals 
una estratègia de formació de 
llarga durada 

 X   

Implicar les escoles en la 
gestió de les necessitats 
formatives als territoris 

X X X X 

 Generar altres materials Tic 
per a facilitar i adaptar l’accés 
a la formació en gestió 
associativa a diferents perfils. 

  X X 

 Impulsar accions formatives 
per a persones voluntàries en 
a totes les capitals de comarca 
i ens de més de 20.000 
habitants. 

 X X X 

 Virtualitzar parcial o totalment, 
les formacions sectorials més 
demanades. 

  X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  3.503,50 € 

Indicadors   
Disposar del document de criteris marc sobre la realització 
de formacions al territori. 
Nombre d’ens locals en els quals es fa formació (x 
anualitats) 
Nombre d’escoles implicades 
Nombre de formacions realitzades 
Nombre d’entitats participants a la formació 
Grau de desenvolupament de les formacions previstes en 
l’itinerari formatiu  de gestió 
Nombre d’alumnes de cada curs 
Grau de satisfacció de la formació en relació a les 
expectatives dels alumnes. 
Nombre de materials elaborats 
Disposar de la versió virtual /semi presencial del curs de 
gestió associativa. 
Nombre d’ens que disposen de plans (de xoc/permanents) 
de formació en gestió. 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa Estratègic 7.  Cooperació i impuls institucional i acords estratègics 

Línia d’actuació 26 . Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al 
territori. 

Actuació 43 . Programació de cursos de formació de gestió de les associacions del 
PFAVC a demanda dels ens locals 

Descripció breu   

Catalunya té un gruix important de petites i mitjanes entitats 
que respon a la realitat i expressió de cada territori. A bona 
part es fa difícil el relleu pel desconeixement i/o la falta de 
competència per a gestionar/dirigir el conjunt de temes 
cabdals per al funcionament de l’entitat i la seva continuïtat. 
Aterrar la formació a cada territori és una prioritat, per tal de 
facilitar a les entitats que puguin realitzar-la de manera fàcil, 
i amb el màxim de suport. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 

Objectius específics 

Adequar la proposta formativa de gestió a la diversitat 
d’entitats de cada territori. 

Comprometre tots els agents en una gestió més eficaç dels 
recursos dedicats a la formació de voluntariat i de les 
entitats. 

Identificar les principals dificultats de la gestió associativa. 

Apoderar els responsables actuals i futurs  de les entitats 
petites i mitjanes per a la gestió de l’entitat. 

Disposar d’una estratègia de formació en gestió sostinguda 
a llarg termini. 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Escoles del PFVAC i ens locals 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Revisar i adaptar les 
formacions existents al PFAVC  X   



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  153 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

sobre gestió d’entitats i 
generar-ne de noves 

Identificar les causes que 
generen /mantenen les 
dificultats de gestió a les 
entitats 

X    

Acotar els indicadors que 
defineixen petites i mitjanes 
entitats (en base als estudis de 
sector) 

X    

Elaborar amb els territoris 
/entitats de segons nivell, un 
pla de xoc  i/o pla permanent a 
mig termini,  per a entitats 
mitjanes i petites 

 X X  

 Elaborar un itinerari bàsic de 
gestió per a entitats mitjanes i 
petites i donar-lo a conèixer 

X X   

 Fer formacions presencials als 
territoris X X X X 

 Virtualitzar el curs Gestió 
Integral de petites 
associacions . 

 X   

 Fer formacions virtuals de 
gestió    X X 

 Generar altres materials Tic 
per a facilitar i adaptar l’accés 
a la formació en gestió 
associativa a diferents perfils. 

  X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  2.325,00 € 

Indicadors  Disposar de la diagnosi de dificultats en la gestió 
associativa. 
Disposar de l’itinerari bàsic de gestió 
Nombre d’ens locals en els quals es fa formació (x 
anualitats) 
Nombre d’escoles implicades 
Nombre de formacions realitzades 
Nombre d’entitats participants a la formació 
Grau de desenvolupament de les formacions previstes en 
l’itinerari formatiu  de gestió 
Nombre d’alumnes de cada curs 
Grau de satisfacció de la formació en relació a les 
expectatives dels alumnes. 
Nombre de materials elaborats 
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Disposar de la versió virtual /semi presencial del curs de 
gestió associativa. 
Nombre d’ens que disposen de plans (de xoc/permanents) 
de formació en gestió. 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 8.  Pla de Formació de l’Associacionisme i el voluntariat de 
Catalunya 

Línia d’actuació 27. Programes d’impuls de la formació en línia. 

Actuació 44.  Millora de les funcionalitats i el disseny de l’Aula virtual del PFAVC per 
gestionar les formacions en línia. 

Descripció breu  

La formació virtual ha de créixer en quantitat però també en 
disposar d’eines més àgils, més versàtils i més 
col·laboratives, fent possible aquest treball en xarxa des de 
la distància amb els alumnes. A més cal incorporar 
elements que permetin als docents més informació visual, i 
interactiva que ajudin a  augmentar el grau de seguiment 
d’aquesta formació.   

Objectius estratègics Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

Objectius específics 

Millorar l’aula del PFAVC a nivell tècnic. 

Millorar la visibilitat de l’aula virtual   

Adaptar la formació en línia a la diversitat d’usuaris 

 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Avaluar de les eines 
disponibles a l’aula i propostes 
de millora tecnològica i 
metodològica que donin 
resposta les aportacions de les 
escoles (2017) I indicadors de 
qualitat. 

X    

Adaptar el format de l’Aula @ 
al format corporatiu 
voluntariat.gencat.cat 

    

Disposar del Catàleg de 
funcionalitats de l’Aula i de 
manuals d’ús i protocol 
d’actualització i millora 
contínua.. 

X    

Realització d’una formació X    
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sobre l’Aula @ als docents de 
les escoles(eines i 
funcionalitats de l’Aula Virtual) 

Campanya de comunicació i 
difusió (en línia) de l’Aula 
Virtual  

X    

Sindicar l’Aula Virtual al web 
voluntariat.gencat.cat i als 
espais de formació associativa 
existents. 

X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  2.819,15 € 

Indicadors  Funcionalitats inicials 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 8.  Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de 
Catalunya 

Línia d’actuació 27 . Programes d’impuls de la formació en línia. 

Actuació 45 . Millora dels continguts i del disseny de la versió actual del CIV en línia. 

Descripció breu  

El CIV és una formació puntal, tant per a les entitats que 
incorporen voluntariat com per a la ciutadania que vol 
implicar-se en aquesta manera de participar.  És per tant un 
element sensibilització que ha de poder arribar a més gent, 
sobretot a la ciutadania amb ganes de conèixer l’àmbit i fer 
coses. 

Objectius estratègics 

Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats (7) 
 
Diversificar els recursos públics i privats a l’abast de les 
entitats (8) 

Objectius específics 

Disposar d’una versió en línia unificada  que respongui als 
objectius del curs. 

Treballar en xarxa amb les escoles del PFAVC per a 
l’elaboració de continguts que donin resposta a les diferents 
realitats territorials i sectorials. 

Apoderar els formadors per a assegurar la qualitat del CIV 

Executar convocatòries anuals del CIV per donar resposta 
a la promoció del voluntariat i a les entitats amb projectes 
de voluntariat 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Escoles  del PFAVC  

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Millorar el CIV en base a les 
aportacions de les escoles a 
l’estructura inicial 

X    

Elaborar la versió definitiva i el 
pla d’actualització compartit 
sobre el CIV 

X    

Programar edicions,   
bimensuals i/o a demanda, del 
CIV amb escoles del PFVAC  

X X X X 

Fer difusió explicita del CIV en X    
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línia, a les entitats i a  la 
ciutadania de manera general. 

Prioritat  Alta 

Pressupost  4.349,95 € 

Indicadors  Disposar del CIV en línia renovat; Nombre de formacions 
fetes; nombre d’alumnes participants; nombre de cursos per 
escoles; poblacions dels alumnes, entitats participants-per 
poblacions-, Nombre de difusions fetes, tipus de difusions 
diferents, nombre de destinataris –per tipologies-. 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 8.  Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de 
Catalunya 

Línia d’actuació 28 . Programes de formació inicial a les persones voluntàries. 

Actuació 4 6. Programació de convocatòries presencials del CIV a totes  les 
demarcacions. 

Descripció breu  

El CIV és una formació puntal, tant per a les entitats que 
incorporen voluntariat com per a la ciutadania que vol 
implicar-se en aquesta manera de participar.  És per tant un 
element sensibilització que ha de poder arribar a més gent, 
sobretot a la ciutadania amb ganes de conèixer l’àmbit i fer 
coses.  

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Treballar amb xarxa amb les escoles per donar resposta a 
tots els territoris, optimitzant els equipaments de la DGACC. 

Apoderar els formadors per a assegurar la qualitat del CIV 

Coordinar-nos amb els ens locals de tots els nivells per 
assegurar un major impacte del CIV. 

Augmentar la difusió del CIV i la informació per a 
desenvolupar-lo al territori 

Promoure el CIV entre els equipament i programes de la 
DGACC i/o relacionats  

Responsable  DG d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Escoles del PFAVC i Punts de Voluntariat dels ens locals i 
equipaments cívics 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Identificació de les prioritats X X X X 

Revisió de les bases 
reguladores X X X X 

Publicació de la convocatòria o 
signatura del conveni marc X X X X 

Valoració sol·licituds o 
establiment addendes conveni 
marc 

X X X X 

Prioritat  Alta 
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Pressupost  31.010,00 €  

Indicadors  Adaptació i edició del llibre 
Realització de la formació per a professors del CIV (nombre 
escoles i nombre docents participants) 
Orientacions docents CIV elaborades 
Tríptic CIV 
Nombre de CIV realitzats, nombre de persones participants, 
nombre de poblacions, nombre d’agents implicats, grau de 
satisfacció dels assistents 
Disposar oferta temporal  CIV territori. 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 8.  Pla de formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de 
Catalunya 

Línia d’actuació 29 . Programes de formació a les persones voluntàries que actuen 
en àmbits, sectors o col·lectius estratègics 

Actuació 47 . Suport a les escoles de Formació del PFAVC per a la programació de 
formacions de voluntariat que actua en àmbits, sectors o col·lectius estratègics  

Descripció breu  
Línia de finançament estable anual, ja sigui com a 
subvenció ordinària o bé sota la forma de conveni 
subvencional.  

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial  de les 
persones voluntàries i les entitats. (2) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones de les entitats. (9) 

Objectius específics 

Donar suport als programes de formació proposats per les 
escoles atenent el factor territorial 

Donar suport als programes de formació proposats per les 
escoles atenent els diferents formats formatius (en línia, 
semipresencial i presencial) 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Escoles del PFAVC 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Identificació de les prioritats X X X X 

Revisió de les bases 
reguladores X X X X 

Publicació de la convocatòria o 
signatura del conveni marc X X X X 

Valoració sol·licituds o 
establiment addendes conveni 
marc 

X X X X 

Prioritat  Alta  

Pressupost  59.850,00 € 

Indicadors  Import atorgat 
Nombre de formacions subvencionades o conveniades 
Nombre de territoris on arriba la formació subvencionada 
Nombre de formacions realitzades en base al perfil de la 
persona destinatària 
Nombre de formacions realitzades en base al format 
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(aquest indicador hauria de tendir a augmentar anualment 
la formació en línia) 
Nombre de formacions segons els diferents continguts 
Nombre de persones que assisteixen a la formació 
subvencionada (declarades aptes) 
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Àmbit d’acció 3.  Formació i coneixement  

Programa estratègic 8. Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat a 
Catalunya 

Línia d’actuació 29 . Programes de formació a les persones voluntàries que actuen 
en àmbits, sectors o col·lectius estratègics 

Actuació 4 8. Formació de persones voluntàries que actuen als centres penitenciaris 
de Catalunya 

Descripció breu  

El Departament de Justícia entre les seves funcions està el 
desenvolupament de polítiques de reinserció social per les 
persones internes en el centres penitenciaris i alliberades 
condicionals de Catalunya, per afavorir la participació de les 
entitats que donen suport a les persones sotmeses a 
mesures d’execució penal, el Departament impulsa un pla 
de formació del voluntariat. 

Objectius estratègics 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9)  
 

Objectius específics 

Obtenir coneixements i competències per assolir els 
programes de les seves entitats.  

Millorar la qualitat de l’activitat. 

Potenciar  la formació de les persones voluntàries. 

Responsable  Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  
Federació Catalana de Voluntariat Social 
Entitats  

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

4 Edicions anuals X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  6.000,00 € 

Indicadors  • Execució de les actuacions (% d’actuacions 
assolides completament) 

• Execució pressupostària  (% del pressupost 
executat) 

• Compliment cronograma  (% d’actuacions dins del 
termini) 

• Agents implicats i col·laboradors 
• Nombre de participants i entitats als cursos de 

formació 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 8.  Pla de formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de 
Catalunya  

Línia d’actuació 30 . Programació i impuls de la formació en la gestió de les 
associacions per a les persones vinculades 

Actuació 49. Suport a les escoles de Formació del PFAVC per a la programació de 
formacions de gestió de les associacions   

Descripció breu  
Línia de finançament estable anual, ja sigui com a 
subvenció ordinària o bé sota la forma de conveni 
subvencional.  

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial  de les 
persones voluntàries i les entitats. (2) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones de les entitats (9) 

Objectius específics 

Donar suport als programes de formació proposats per les 
escoles atenent el factor territorial 

Donar suport als programes de formació proposats per les 
escoles atenent els diferents formats formatius (en línia, 
semipresencial i presencial) 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Escoles del PFAVC 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Identificació de les prioritats X X X X 

Revisió de les bases 
reguladores X X X X 

Publicació de la convocatòria o 
signatura del conveni marc X X X X 

Valoració sol·licituds o 
establiment addendes conveni 
marc 

X X X X 

Prioritat  Alta  

Pressupost  13.300,00 € 

Indicadors  Import atorgat 
Nombre de formacions subvencionades o conveniades 
Nombre de territoris on arriba la formació subvencionada 
Nombre de formacions realitzades en base al perfil de la 
persona destinatària 
Nombre de formacions realitzades en base al format 
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(aquest indicador hauria de tendir a augmentar anualment 
la formació en línia) 
Nombre de formacions segons els diferents continguts 
Nombre de persones que assisteixen a la formació 
subvencionada (declarades aptes) 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 9.   Formació especialitzada no vinculada al PFAVC 

Línia d’actuació 32 . Programació de formació vinculada a la millora i l'enfortiment de 
les entitats 

Actuació 50 . Formació i assessorament a les entitats juvenils en matèria de gestió 
documental i arxiu 

Descripció breu  

Curs sobre els conceptes bàsics i els instruments 
necessaris per a un tractament correcte de la 
documentació, amb independència del seu suport. 
Incidència en la importància dels documents i les dades per 
al bon funcionament de l’entitat 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Ser conscients de la importància de tenir la documentació 
organitzada per millorar l’eficiència de l’organització, 
testimoniar la seva activitat i garantir els drets de les 
persones. Adonar-se de la necessitat de preservar els 
documents de les entitats 

Conèixer els conceptes bàsics de gestió de la 
documentació 

Saber com organitzar físicament (ordenació i instal·lació) i 
intel·lectualment (classificació) la documentació 

Conèixer criteris bàsics a seguir amb la documentació 
electrònica 

 

Responsable  Direcció General de Joventut  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitats juvenils, entitats de serveis a la joventut i consells 
locals de joventut 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Difusió i realització de la 
sessió de formació X    

Avaluació de resultats i 
redefinició de la formació  X   

     

Prioritat  Mitja 
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Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Núm. d’entitats inscrites 
Núm. de persones participants 
Impacte a Twitter  
Resultats de l’avaluació de l’activitat 
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Àmbit d’acció 3.  Formació i coneixement  

Programa estratègic 9.  Formació especialitzada no vinculada al PFAVC 

Línia d’actuació 32. Programació de formació vinculada a la millora i l'enfortiment 
de les entitats 

Actuació 51 . Jornades de formació temàtiques per a associacions i tècnics 
municipals 

Descripció breu  

Cada any la DGCPA organitza sessions formatives per a 
membres d’entitats culturals i tècnics de cultura i festes 
dels ajuntaments catalans sobre temes pràctics i 
d’actualitat: llei d’espectacles, assegurances, comunicació, 
etc.  

Objectius estratègics Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat   

Pressupost  5.000,00 € 

Indicadors  Número d’assistents 
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Àmbit d’acció 3.  Formació i coneixement  

Programa estratègic 9.  Formació especialitzada no vinculada al PFAVC 

Línia d’actuació 32 . Programació de formació vinculada a la millora i l'enfortiment 
de les entitats 

Actuació 52 . Jornades de formació de colles de foc: responsables de grups de 
consumidors reconeguts com a Experts 

Descripció breu  

Cada any la DGCPA organitza sessions formatives per a 
membres d’entitats culturals i tècnics de cultura i festes 
dels ajuntaments catalans sobre temes pràctics i 
d’actualitat: llei d’espectacles, assegurances, comunicació, 
etc. Paral·lelament, té la missió d’organitzar un parell de 
sessions formatives per a RGCRE (responsables de colles 
de foc) conjuntament amb la Delegació del Govern i les 
agrupacions de Diables i de Bestiari de Catalunya. 
Aquesta formació, que va seguida d’un examen, és 
indispensable per poder actuar amb pirotècnia a l’espai 
públic. 

Objectius estratègics Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents  
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat   

Pressupost  5.000,00 € 

Indicadors  Número d’assistents 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 9. Formació especialitzada 

Línia d’actuació 32 . Programació de formació vinculats a la millora i l'enfortiment de 
les entitats 

Actuació 53 . Diagnosi de les necessitats formatives per a entitats i a tècnics del món 
local per donar-los eines que els ajudin a millorar la participació interna de les 
entitats. 

Descripció breu 
 

Organització de cursos de formació sobre els principis de 
transparència i les obligacions derivades de la Llei 19/2014, 
aplicables a les entitats. 

Objectius estratègics 

Fomentar la participació interna de les entitats. (6) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Donar recursos a les entitats perquè incorporin millores en 
la participació de directius, socis, col·laboradors, voluntaris, 
professionals i finançadors. 

 

 

 

 

Responsable  Secretaria de Transparència i Govern Obert 
 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Concreció de necessitats 
formatives X X X  

Organització de cursos  X X X 

     

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors 
- Nombre de formacions realitzades.  
- Nombre d’entitats formades. 
- Nombre de tècnics locals formats. 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 9. Formació especialitzada no vinculada al PFAVC 

Línia d’actuació 33 . Programació de formació vinculada a l’impuls dels projectes i les 
polítiques sectorials del Govern 

Actuació 54 . Diagnosi de les necessitats formatives destinades a donar a conèixer i 
promoure als responsables de les entitats els principis de transparència, d’acord amb 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

Descripció breu 
 

Organització de cursos de formació sobre els principis de 
transparència i les obligacions derivades de la Llei 19/2014, 
aplicables a les entitats. 

Objectius estratègics Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Ús de la informació pública com a forma de control social 
de l’activitat administrativa. 

Ús de la informació pública per gestionar millor l’activitat de 
les entitats. 

Coneixement de les obligacions de transparència que tenen 
els entitats. 

 

 

Responsable  Secretaria de Transparència i Govern Obert 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Concreció de necessitats 
formatives X X X  

Organització de cursos  X X X 

     

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors - Nombre de formacions realitzades.  
- Nombre d’entitats formades. 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 9 . Formació especialitzada no vinculada al PFAVC 

Línia d’actuació 33 . Programació de formació vinculada a l'impuls dels projectes i les 
polítiques sectorials del Govern 

Actuació 55 . Curs d'Iniciació d'aspirants a tècnics (CIATE) en gestió de petites 
organitzacions 

Descripció breu  
Oferir una informació de qualitat adequada per al 
voluntariat que actua en l’àmbit de la gestió de les entitats 
esportives 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
Fomentar la participació interna de les entitats. (6) 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Coneixement en activitats físic esportives en instal•lacions 
esportives convencionals o en el medi natural 

Coneixement en a Gestió i organització de petites entitats 
esportives 

Coneixement en activitats de joc i esport en edat escolar:.  

Coneixement en activitats Arbitratge i esport en edat 
escolar 

Coneixement en activitats físiques per a la gent gran 

Responsable  Consell Català de l'Esport  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Escola Catalana de l'Esport amb els Consells esportius i 
entitats degudament registrades al Consell Català de 
l'esport 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació 2018 2019 2020 2021 

Convocatòries obertes amb 
les entitats interessades   X   X   X   X 

     

     

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis  

Indicadors  nombre de cursos anuals 

nombre de cursos per diferents necessitats (gestió, gent 
gran, dinamització, jocs, etc,,) 
nombre d'alumnes certificats anuals  
nombre d'agents implicats (entitats) 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 9.   Formació especialitzada no vinculada al PFAVC 

Línia d’actuació 33 . Programació de formació vinculada a l'impuls dels projectes i les 
polítiques sectorials del Govern 

Actuació 56 .  Formació de les persones educadores en el lleure infantil i juvenil 

Descripció breu  

Els educadors/es en el lleure infantil i juvenil han de tenir 
una formació específica per a exercir aquesta funció. La 
necessitat d’aquesta formació, a més de lògica per la 
responsabilitat de desenvolupen aquestes persones, està 
fixada en el Decret 267/2016 de les activitats d’educació en 
el lleure en les quals participen menors de 18 anys. El 
contingut específic dels cursos està regulat per l’Ordre 
BSF/191/2015 per la qual s’estableixen els programes dels 
cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil   

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 

Objectius específics 

Contribuir a que les persones que fan educació en el lleure 
infantil i juvenil adquireixin les competències necessàries 
per exercir-la amb solvència. 

Reconèixer formalment les persones que han superat els 
procés oficial de formació com educadors/es en el lleure 
infantil i juvenil. 

Permetre que les entitats de l’associacionisme juvenil 
compleixin amb el què estableix la normativa vigent sobre 
l’educació en el lleure infantil i juvenil, especialment en 
l’aspecte de titulacions 

Responsable  Direcció General de Joventut  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Escoles d’Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil 
reconegudes per la Direcció General de Joventut 
SOC 
Departament d’Educació 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Realització de cursos de 
monitor/a i de director/a X X X X 

Expedició de carnets i X X X X 
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diplomes de monitor/a i 
director/a 

Aprovació de la normativa 
reguladora del Registre 
d’Educadors/es en el lleure 

X    

Funcionament operatiu del 
Registre d‘Educadors/es en el 
lleure 

 X   

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número de cursos de monitor/a realitzats 
Número de cursos de director/a realitzats 
Número de carnets i diplomes de monitor/a expedits 
Número de carnets i diplomes de director/a expedits  

 
  



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  175 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 3.  Formació i coneixement  

Programa estratègic 9.  Formació especialitzada no vinculada al PFAVC 

Línia d’actuació 33 .  Programació de formació vinculada a l'impuls dels projectes i 
les polítiques sectorials del Govern 

Actuació 57 . Formació continua de voluntariat del projecte CerclesCat 

Descripció breu  

El factor clau del projecte són les persones voluntàries. 
Amb l’objectiu de formar-les en aquells continguts i 
competències claus pel bon desenvolupament del projecte 
CerclesCat, es porta a terme una avaluació que ens permet 
detectar les necessitats formatives de les persones 
voluntàries, i partir dels resultats obtinguts, dissenyem un 
seguit d’accions formatives que donin resposta a aquestes 
necessitats.  

Objectius estratègics 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9)  
 

Objectius específics 

Capacitar a les persones voluntàries pel desenvolupament 
adequat del projecte 

Oferir eines a les persones voluntàries que els resultin útils 
a l’hora de gestionar situacions que es derivin de la seva 
participació en el projecte 

Oferir a les persones voluntàries un espai de suport i 
seguiment 

Brindar un espai d’intercanvi i enriquiment mutu, entre 
persones voluntàries i professionals del projecte 

 

Responsable  Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitat de base 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Detecció de les necessitats 
formatives X X X X 

Disseny de les accions 
formatives X X X X 

Contacte amb el personal 
docent X X X X 

Execució de les accions de 
formació (un mínim de 3 
anuals) 

X X X X 
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Avaluació de la satisfacció 
general de les persones 
participants en les accions 
formatives 

X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  900,00 € 

Indicadors  • Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
• Compliment cronograma (%d’actuacions dins del 

termini) 
• Nombre d’accions formatives que es porten a terme 
• Grau de satisfacció general obtingut per part de les 

persones participants en la formació (un mínim de 7 
sobre 10) 

• Nombre de persones voluntàries que participen en les 
accions formatives 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 9.  Formació especialitzada no vinculada al PFAVC 

Línia d’actuació 33 .  Programació de formació vinculada a l'impuls dels projectes i 
les polítiques sectorials del Govern  

Actuació 58 . Formació inicial selectiva de voluntariat del projecte CerclesCat 

Descripció breu  

El factor clau del projecte són les persones voluntàries. 
Amb l’objectiu de seleccionar a les persones voluntàries 
més idònies pel bon desenvolupament del projecte 
CerclesCat, es porta a terme una formació adreçada a les 
entitats que segueix els criteris de Qualitat europeus.   

Objectius estratègics 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9)  
 

Objectius específics 

Seleccionar a les persones voluntàries més idònies pel 
desenvolupament adequat del projecte 

Portar a terme una avaluació per competències de les 
persones participants, segons els criteris de Qualitat 
europeus  

A partir del contingut de la formació selectiva, afavorir que 
les persones participants coneguin el projecte i puguin 
valorar la seva participació en el mateix 

 

Responsable  Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitat de base 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Entrevistes inicials X X X X 

Execució de la formació 
selectiva X X X X 

Avaluació per competències X X X X 

Entrevistes de devolució X X X X 

Avaluació de la satisfacció 
general de les persones 
participants en la formació 
selectiva 

X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  3.000,00 € 
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Indicadors  • Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
• Compliment cronograma (%d’actuacions dins del 

termini) 
• Nombre de formacions selectives que es porten a 

terme 
• Grau de satisfacció general obtingut per part de les 

persones participants en la formació selectiva (un 
mínim de 7 sobre 10) 

• Nombre de persones que participen en les formacions 
selectives 

• Nombre de persones que són seleccionades per 
participar com a voluntaris/es 
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Àmbit d’acció 3. Formació i coneixement  

Programa estratègic 9.  Formació especialitzada no vinculada al Pla de formació de 
l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFAVC) 

Línia d’actuació 34. Organització d’espais formatius 

Actuació 59 .  Organització de l’Escola d’Estiu del Voluntariat.  

Descripció breu  
Disseny i execució d’una activitat formativa gratuïta per a 
les entitats de voluntariat, per promoure la formació de les 
persones vinculades a les entitats 

Objectius estratègics Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats (9) 

Objectius específics 

Promoure la formació com a element de qualitat de la tasca 
voluntària  

Acostar la formació gratuïta a les persones voluntàries de 
les entitats 

Promoure espais d’intercanvi de coneixements entre 
persones provinents de diferents àmbits  

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Disseny EEV segons les 
prioritats de cada any.  X X X X 

Tramitació de la contractació 
administrativa corresponent X X X X 

Organització de l’EEV X X X X 

Certificació assistents  X X X X 

Avaluació de l’activitat  X X X X 

Prioritat  Alta  

Pressupost  18.978,29 € 

Indicadors  Número d’assistents (percentatge de baixes) 
Tipologia dels assistents (directius, personal contactat, 
persones voluntàries...) 
Tipologia de les entitats representants per àmbits  
Presència territorial 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa e stratègic  10. Millora de procediments i tràmits 

Línia d’actuació 35. Actuacions d'impuls de la simplificació administrativa i de millora 
de l'accés a la informació i els recursos públics de suport a la internacionalització de 
les entitats catalanes 

Actuació  60. Impuls d'un espai web i d'un butlletí específic que aglutini la informació 
actualitzada sobre finançament d'interès per a les entitats 

Descripció breu  

Disposar d’un espai web i distribuir setmanalment un butlletí  
electrònic a les entitats que reculli informació actualitzada 
de qualsevol convocatòria, ajut, premi...  amb dotació 
econòmica que tinguin com beneficiàries les entitats sense 
ànim de lucre      

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Diversificar els recursos públics  privats a l’abast de les 
entitats (8) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats (11) 
 

Objectius específics Disposar d’un espai d’informació actualitzat dels recursos 
disponibles per les entitats 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Disseny de l’espai X    

Execució del projecte X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  *Incorporat a la fitxa número 136 

Indicadors  Número de subscriptors 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 10.  Millora de procediments i tràmits 

Línia d’actuació  35. Actuacions d’impuls de la simplificació administrativa i de millora 
a l’accés a la informació i els recursos públics   

Actuació 61 . Producció i difusió de tríptics amb la informació dels serveis de la 
DGACC adreçat a les entitats i la resta d'agents 

Descripció breu  

Aquesta actuació vol dotar a les entitats d’un catàleg de 
serveis que, des la DG d’Acció Cívica i Comunitària, 
s’ofereix a les entitats per tal de facilitar un ventall de 
recursos que permetin fer més efectiva la tasca de les 
entitats en el seu rol de catalitzador de valors cívics i 
comunitaris 

Objectius estratègics 

Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 

Objectius específics 

Optimització dels recursos que la DG d’Acció Cívica i 
Comunitària posa a disposició de les entitats 

Esdevenir un pol d’atracció on les entitats i la resta d’agents 
disposin d’un canal per establir un vincle amb 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

Difondre voluntariat.gencat.cat com a web corporativa 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitats de voluntariat 
Xarxa d’equipaments polivalents i OASF 
Punts de Voluntariat 

 
Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Producció de tríptics X    

Difusió X X X X 

Avaluació de l’impacte i 
revisió, si escau, de continguts   X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  1.141,24 € 

Indicadors  Disseny i elaboració dels tríptics. Revisió dels continguts 
per adaptar-los a les realitats que es puguin esdevenir en 
les successives fases de l’actuació Consultes rebudes a 
voluntariat.gencat.cat al respecte 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 10. Millora de procediments i tràmits 

Línia d’actuació 35 .  Actuacions d'impuls de la simplificació administrativa i de 
millora de l'accés a la informació i els recursos públics 

Actuació 62. Implementació de l’aplicació informàtica de l'Esport Federat 
 

Descripció breu  

Amb l’objectiu de simplificar els tràmits i gestionar més 
àgilment la informació es proposa una nova aplicació web 
restringida per la relació entre les federacions esportives 
catalanes i el Consell Català de l’Esport 

Objectius estratègics 

Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

Simplificar els tràmits administratius 

Gestionar més àgilment la informació 

Disposar de dades actualitzades del món federat 

Facilitar a les entitats el compliment de la llei de 
transparència 

Responsable  Consell Català de l’Esport  

Altres  agents 
implicats i 
col·laboradors  

Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Entitats 
esportives federades 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Posada en funcionament  X    

Gestió i dinamització de la 
informació X X X X 

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 
Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
Compliment cronograma (% d’actuacions dins del termini) 
Agents implicats i col·laboradors (número de clubs) 
Practicants (número de llicencies esportives) 
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Àmbit d’acció 1. Promoció i sensibilització  

Programa estratègic 10.  Millora de procediments i tràmits  

Línia d’actuació 35 . Actuacions d'impuls de la simplificació administrativa i de millora 
de l'accés a la informació i els recursos públics 

Actuació 63 . Difusió entre les entitats religioses del país, i particularment entre 
aquelles de recent implantació a Catalunya, dels recursos disponibles per a la millora 
de la seva gestió interna. 

Descripció breu  

Catalunya compta amb milers d’entitats religioses. Moltes 
d’aquestes entitats constitueixen un pol de dinamització de 
determinats col·lectius religiosos, però també d’immigrants. 
Es proposa fer una sèrie de comunicacions específiques a 
aquestes entitats per tal que coneguin els recursos que 
tenen a la seva disposició per tal de millorar la seva gestió 
interna i la seva projecció.  
 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Aconseguir que les entitats religioses compleixin els tràmits 
legals que els exigeix la Llei en matèria d’organització 
interna 

Evitar conflictes a l’interior de les comunitats 

 

Responsable  Direcció General d’Afers Religiosos  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Elaboració de les 
comunicacions X X X X 

Difusió de les comunicacions X X X X 

     

Prioritat  Mitja  

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  • Nombre de comunicacions dutes a terme 
• Nombre de destinataris d’aquestes comunicacions 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 10. Millora de procediments i tràmits 

Línia d’actuació 35. Actuacions d'impuls de la simplificació administrativa i de millora 
de l'accés a la informació i els recursos públics 

Actuació 64 .  Aprovació del nou Decret del Registre d’Entitats de Medi Ambient 

Descripció breu 
 

La realitat associativa a Catalunya va evolucionant i la 
temàtica ambiental s’incorpora cada cop més en els idearis 
de les organitzacions de manera que associacions amb 
objectius socials o culturals incorporen a la seva activitat 
aspectes vinculats al medi ambient.  
 
La finalitat principal de la regulació del Registre és 
simplificar l’exercici dels interessos legítims col·lectius de 
caràcter ambiental de les entitats inscrites. Les entitats es 
consideren persones interessades en un ampli nombre de 
procediments i poden ser beneficiàries de donacions; les 
persones donants tenen la possibilitat d’accedir a beneficis 
fiscals establerts per la normativa tributària de la Generalitat 
de Catalunya.   

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats.  (11) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Millorar el reconeixement social i competencial de les 
entitats. 

Millorar les relacions entre els administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. 

Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. 

Responsable  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  
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Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Proposta de redacció del nou 
Decret X    

Validació per part de 
l’Assessoria Jurídica i del 
Servei d’Organització de 
DTES 

X    

Adaptació del Decret a les 
esmenes realitzades per part 
de l’Assessoria Jurídica 

X    

Preparació per part del Servei 
d’Organització del tràmit virtual 
per a poder inscriure’s al 
registre 

X    

Publicació del nou Decret i 
entrada en vigor del mateix  X   

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors 

• Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 

• Compliment del cronograma (% d’actuacions dins del 
termini) 

• Agents implicats i col·laboradors (6 agents implicats) 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic P11.  Finançament 

Línia d’actuació 37 . Convocatòries d’ajuts per al foment del voluntariat  

Actuació 65 . Subvencions per a programes de foment i promoció del voluntariat 

Descripció breu  

La línia de subvenció  té l’objectiu de promoure i fomentar 
el voluntariat per aquelles entitats inscrites en el Cens 
d’entitats del voluntariat de Catalunya. La finalitat dels 
projectes va dirigida a la cerca de persones per renovar i 
incrementar el voluntariat de l’entitat ja sigui sensibilitzant a 
la població sobre la importància de l’associacionisme i el 
voluntariat i els seus valors, com accions per la millora de la 
capacitació de les persones voluntàries, com també per 
consolidar, implementar o reforçar la coordinació del 
voluntariat, i millorar i implementar processos de 
capacitació, selecció i incorporació de les persones 
voluntàries a l’entitat. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

Objectius específics 

Oferir recursos a les entitats per tal de dur a terme la seva 
tasca social amb la incorporació de persones voluntàries 

Suport i foment del cicle de voluntariat a les entitats 

 

 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Convocatòria 2017/2018 X    

Convocatòria 2019/2020  X X  

Prioritat  Alta 

Pressupost  834.906,26 € 

Indicadors  Execució pressupostària i execució de les actuacions 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic P11.  Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Act uació 66 . Subvencions per a programes estables d'activitats de caràcter cívic, 
comunitari i de participació ciutadana, programes de caràcter cívic i comunitari per 
lluitar contra l'exclusió social i programes d'activitats i projectes per la promoció del 
reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano 
a Catalunya 

Descripció breu  

Els programes de subvencions per a projectes , programes 
o activitats es canalitzen per tres vies. 
Aquells programes dirigits a associacions de veïns i a les 
entitats de gent gran que desenvolupen les seves activitats 
en els espais dels equipaments cívics de la Direcció 
General d’Acció Comunitària per fomentar la participació 
ciutadana, facilitar la cohesió social a través de la 
realització d’accions que tinguin com a finalitat la inclusió 
social. 
També s’inclouen aquells programes dirigits a entitats que 
realitzin projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar 
contra l’exclusió social, ja siguin projectes cívic-comunitaris 
com aquells programes de desenvolupament comunitari i 
els projectes de lleure inclusiu. Tots ells tenen la finalitats 
de dinamització i enfortiment de les iniciatives ciutadanes, 
de les entitats i col·lectius que promoguin el suport als 
col·lectius vulnerables, la igualtat d’oportunitats per a 
tothom, la inclusió i enfortiment de la cohesió social, millora 
els territoris desfavorits o empoderament de la ciutadania. 
També es recullen els programes d’activitats i projectes per 
a la promoció del reconeixement , participació, la inclusió 
social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya, 
concretament aquells programes que promoguin l’èxit 
educatiu, la reducció del fracàs i abandonament escolar; 
aquells que contribueixin a la promoció de les dones 
gitanes i la seva incorporació; la millora d’accés de la 
població gitana a la salut, justícia i habitatge; el foment de 
la convivència intercultural, gestió i resolució de conflictes.   

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

Objectius específics 

Oferir recursos a les entitats per tal de dur a terme la seva 
tasca social. 

Suport a les entitats del Poble Gitano 

Impulsar la acció comunitària de les entitats 



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  188 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Convocatòria 2017/2018 X    

Convocatòria 2019/2020  X X  

Prioritat  Alta 

Pressupost  2.843.778,96 € 

Indicadors  Execució pressupostària i execució de les actuacions 
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Àmbit d’acció 4. Suport a  entitats  

Programa estratègic  11. Finançament 

Línia d’actua ció 38 . Convocatòria d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Actuació 67 . Subvencions per a programes i activitats d’acollida i integració social de 
les persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes 
retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d’origen. 
Programes de foment de l’intercuturalisme. (Programa D1)  

Descripció breu  

L’associacionisme de persones immigrades, refugiades i 
retornades presenta unes dificultats específiques, 
vinculades a la situació socioeconòmica i administrativa de 
moltes d’aquestes persones, així com a la seva pròpia 
diversitat cultural i a la diversitat d’experiències d’origen en 
matèria d’associacionisme. Aquestes dificultats es 
tradueixen en una precarietat important d’aquest tipus 
d’associacions, una certa tendència a la fragmentació i la 
dificultat de creació d’entitats de segon ordre. 
Aquesta actuació busca l’enfortiment dels projectes 
associatius d’aquest tipus d’entitats a través del suport a la 
realització d’activitats. Aquest suport inclou una línia 
específica de subvenció dins la convocatòria de 
subvencions del DTASF. 

Objectius estratègics 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 

Objectius específics 

Promoure el desenvolupament d’activitats que enforteixin 
les capacitats organitzatives i d’incidència social de les 
entitats 

Incrementar la qualitat de les activitats que fan les entitats 

Incrementar la quantitat d’associats i de voluntaris que es 
vinculen a les entitats 

Responsable  Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del DTASF  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Secretaria General i Direcció de Serveis del DTASF, per a 
la gestió global de les convocatòries de subvencions 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Actuacions prèvies 
informatives per al teixit 
associatiu 

X X X X 

Publicació de la convocatòria X X X X 

Resolució de la convocatòria X X X X 

Seguiment de les activitats X X X X 
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Prioritat  Alta 

Pressupost  22.202,00 € 

Indicadors  • Volum de recursos assignats a través de la 
convocatòria de subvencions. 

• Nombre d’entitats beneficiàries 
• Nombre de persones associades a les entitats (homes i 

dones) 
• Nombre de persones associades a les entitats 

nascudes a l’estranger (homes i dones) 
• Nombre de participants en les activitats 

subvencionades 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d'ajuts per a projectes, programes o activitats 
de 
les entitats 

Actuació 68 . Convocatòria de subvencions per donar suport a actuacions de 
cooperació al desenvolupament i educació per al desenvolupament 

Descripció breu  

Donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament impulsats per organitzacions no 
governamentals de desenvolupament amb implantació a 
Catalunya, que es desenvolupin en països receptors d’Ajut 
Oficial al Desenvolupament (AOD) a través de contraparts 
locals, que integrin l’enfocament de gènere i basat en 
drets humans i que responguin a les prioritats i objectius 
del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-
2018 i del Pla anual 2018. 

Objectius estratègics 

Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (2) 
 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les 
entitats. (14) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics Tots els objectius previstos al Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018 

Responsable  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Organitzacions no governamentals de desenvolupament 
(ONGD) i agrupacions d’ONGD 

Cronograma 
. 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Publicació de la convocatòria X    

Adjudicació de subvencions X    

Seguiment de les 
subvencions 

X X   

Prioritat  Alta 

Pressupost  3.750.000,00 € 
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Indicadors  Número de projectes presentats 
Número de projectes finançats 
 
En funció dels objectius i resultats esperats cal seleccionar 
un seguit d’indicadors de seguiment. Aquests indicadors 
hauran de permetre valorar el grau de compliment dels 
objectius marcats i en cas necessari les modificacions per 
fer-los efectius. 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d'ajuts per a projectes, programes o activitats 
de les entitats 

Actuació 69 . Convocatòria de subvencions per a la realització de programes 
concertats que posin en relació les tres línies estratègiques del Pla director i 
programes concertats d’educació per el desenvolupament per als anys 2017 i 2018 

Descripció breu  

Donar suport a programes de cooperació al 
desenvolupament impulsats per organitzacions no 
governamentals de desenvolupament amb implantació a 
Catalunya, que es desenvolupin en països receptors d’Ajut 
Oficial al Desenvolupament (AOD) a través de contraparts 
locals, que integrin l’enfocament de gènere i basat en 
drets humans i que responguin a les prioritats i objectius 
del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-
2018 i del Pla anual 2018. 

Objectius estratègics 

Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les 
entitats. (14) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics Tots els objectius previstos al Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018 

Responsable  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Organitzacions no governamentals de desenvolupament 
(ONGD) i agrupacions d’ONGD 

Cronograma  
Algunes activitats són 
contínues per a tot el 
període de 
vigència del Pla, però 
en altres casos es 
tracta d'accions 
puntuals amb períodes 
més curts 
d'implementació. 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Publicació de la convocatòria X    

Adjudicació de subvencions X    

Seguiment de les 
subvencions 

X X 
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Prioritat  Alta 

Pressupost  5.473.601,83 € 

Indicadors  Número de projectes presentats 
Número de projectes finançats 
 
En funció dels objectius i resultats esperats cal seleccionar 
un seguit d’indicadors de seguiment. Aquests indicadors 
hauran de permetre valorar el grau de compliment dels 
objectius marcats i en cas necessari les modificacions per 
fer-los efectius. 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11. Finançament 

Línia d’actuació 3 8. Convocatòries d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats  

Actuació 70 . Subvencions per a les comunitats catalanes a l’exterior (CCE) 

Descripció breu 

Contribució al finançament de les despeses de les CCE en 
4 línies d’actuació: funcionament ordinari, activitats de 
promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua, 
ensenyament de la llengua catalana, ajuts socials als seus 
membres, i suport a la nova emigració. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

Objectius específics 

Contribuir a les despeses de funcionament ordinari de 
l’entitat 

Fomentar la promoció i difusió de Catalunya i la seva 
cultura i llengua 

Fomentar l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior 

Col·laborar en la pal·liació de situacions d’especial 
necessitat i/o precarietat de les persones membres de les 
CCE 

Fomentar les actuacions de les CCE encaminades a 
orientar i informar els catalans i catalanes que emigren als 
seus països d’ubicació 

Responsable  Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Convocatòria X    

Resolució d’atorgament X    

Justificació X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  1.800.000,00 € 

Indicadors 
• Nombre de sol·licituds presentades 
• Import atorgat 
• Import executat 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats    

Programa estratègic 11. Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d'ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats. 

Actuació 71 . Subvencions per a entitats i associacions de veïns dels barris 
d’habitatges administrats o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Descripció breu:  
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de projectes 
i actuacions de les entitats i associacions dels barris d'habitatges administrats o 
gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

 

Objectius estratègics 

Impulsa la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Fomentar la participació interna de les entitats. (6) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats.  (11) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

Fomentar projectes que tenen per objecte la cohesió social 
i donar suport al teixit associatiu als barris d'habitatges 
administrats o gestionats per l'Agència i a les àrees de risc 
d'exclusió residencial o amb degradació urbana. 

Finançar projectes socials d'actuacions comunitàries amb 
activitats de cohesió social en els barris d'habitatges 
administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya. 

Finançar projectes socials d'actuacions comunitàries per fer 
front a la morositat comunitària i la reclamació de deutes en 
els barris d'habitatges administrats o gestionats per 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

Finançar projectes per a l'adequació i o manteniment de 
dependències de les entitats i associacions veïnals 
implantades en els barris d'habitatges administrats o 
gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

Responsable                   Agència de l’Habitatge de Catalunya  



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  197 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Associacions de veïns i entitats veïnals i ajuntaments. 
 
Equip de Coordinació de les Actuacions Institucionals i 
Programes de la Direcció de l'Agència, Direcció de 
Programes Socials d'Habitatge, Serveis Jurídics, Àrea de 
Control Econòmic i Financer, Direcció Financera, 
Pressupostària i Compres, i Àrea de Proximitat de la 
Direcció de Promoció de l’Habitatge. 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Publicació Bases Reguladores 
de per a la concessió, en 
règim de concurrència 
competitiva de les 
subvencions. 

X X X X 

Publicació de la convocatòria 
per a la concessió, en règim 
de concurrència competitiva 
de les subvencions. 

X X X X 

Tramitació del procés de 
subvenció (anual) 
 

X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  350.508,00 € 

Indicadors 

• Execució de les actuacions  (% d’actuacions 
assolides completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost) 
• Compliment del cronograma (% d’actuacions 

dins del termini) 
• Nombre d’associacions de veïns i entitats. 
• Nombre de projectes comunitaris. 
• Nombre de projectes per a adequació i o 

manteniment de dependències. 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament  

Línia d’actuació 38 . Convocatòria d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Actuació 72 . Subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat 
catalana i promoure el diàleg interreligiós 

Descripció breu  

Convocatòria de subvencions destinades a fomentar les 
activitats d’entitats que tinguin per objectiu la difusió de la 
cultura religiosa en la societat catalana, i en general una 
millor entesa entre els diferents col·lectius religiosos i 
socials a Catalunya.  

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Incrementar el treball en xarxa dels agents educatius i del 
món empresarial amb les entitats. (15) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Fomentar que les entitats duguin a terme més actuacions 
que puguin resultar beneficioses per al conjunt de la 
societat (més enllà de les pròpiament religioses o de culte) 

Fomentar el coneixement i la interacció entre les entitats 
religioses i la resta de la societat 

Fomentar l’activitat de les entitats que impulsen el diàleg 
interreligiós 

Responsable  Direcció General d’Afers Religiosos 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

 2018 2019 2020 2021 

Convocatòria de les 
subvencions X X X X 
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Tramitació i resolució X X X X 

Seguiment de les activitats 
subvencionades X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  90.000 €  

Indicadors  • Import dedicat a subvencions 
• Nombre d’ajuts concedits 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d'ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Actuació 73 . Convocatòria d'ajuts per a clubs federats, programa B1 i B2 

Descripció breu  

Subvencions per a l’organització i participació en activitats 
esportives federades per a clubs i associacions per: la 
participació en competicions d'esports col·lectius per equips 
en la màxima categoria estatal d'equips femenins i la 
participació internacional de les entitats esportives 
catalanes que hagin assolit els drets de participació per 
mèrits propis en competicions oficials prèvies en la 
temporada esportiva finalitzada. (Programa B1 i B2) 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

Objectius específics 

Suport a la participació en competicions d’esport femení 

Suport a la participació en competicions internacionals 
oficials (programa Catalunya al Món) 

Responsable  Consell Català de l’Esport  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Entitats 
esportives federades 

Cronograma 
. 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Convocatòria d'ajuts X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  1.599.777,19 € 

Indicadors  Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 
Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
Compliment cronograma (% d’actuacions dins del termini) 
Agents implicats i col·laboradors (número de clubs) 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 30 . Convocatòries d'ajuts per a projectes, programes o activitats 
de les entitats  

Actuació 74 . Convocatòria subvencions per a la producció d'exposicions itinerants i 
espectacles de cultura popular  

 
Convocatòria subvencions entitats i ajuntaments per activitats en cultura popular i 
tradicional 

 
Convocatòria subvencions empreses, entitats i fundacions per edicions llibres o 
fonogrames 

 
Convocatòria subvencions entitats culturals per formació, inventariar, catalogar o 
digitalitzar fons documentals  

 
Convocatòria subvencions entitats per a festivals i trobades nacionals  

 
Conveni Escola Folk del Pirineu  
Ajut a la pòlissa d’assegurança de les colles castelleres  

Descripció breu  

Cada any la DGCPAC convoca 7 línies d’ajuts per a donar 
suport a l’activitat de les entitats culturals del país. També 
es concedeix un nombre limitat de subvencions excloses 
de concurrència pública per a impulsar projectes d’interès 
estratègic.   

Objectius estratègics Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

Objectius específics 
 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  2.962.000,00 € 

Indicadors  Número de projectes presentats 
Número d’entitats beneficiàries 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats. 

Actuació 75 . Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització 
de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes. 

Descripció breu  

Concessió de subvencions a entitats privades sense ànim 
de lucre per a la realització de projectes o activitats d’utilitat 
pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de 
dones i homes, ja sigui per mitjà de convocatòries d’abast 
anual o pluriennal. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

Educar per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

Eradicar la violència masclista. 

Aconseguir la igualtat de dones i homes en els drets i les 
responsabilitats familiars, domèstiques, laborals, 
econòmiques, socials i polítiques. 

Promoure l'apoderament personal, familiar, laboral, social, 
cultural i polític de les dones. 

 

Responsable  Institut Català de les Dones.  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Les associacions i les fundacions no participades per les 
administracions públiques, les cooperatives sense ànim de 
lucre i les organitzacions sindicals que realitzin actuacions 
per promoure la lluita contra l'exclusió social de les dones, 
que estiguin legalment constituïdes i amb establiment 
operatiu a Catalunya. 
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Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Convocatòria per a la 
concessió de subvencions. X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  780.000,00 € 

Indicadors  • Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament). 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat). 
• Compliment cronograma (% d’actuacions dins del 

termini). 
• Nombre d’entitats sol·licitants (% sol·licituds 

concedides). 
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Àmbit d’acció 4. Suport a Entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d'ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Actuació 76 . Subvencions a entitats de programes de promoció, mentoria i protecció 
a les persones grans i programes de lluita contra la violència i el maltractament a les 
persones grans  

Descripció breu  

Ajudar a les entitats que treballen per millorar el benestar 
de les persones grans a través d’activitats d’envelliment 
actiu i a d’altres entitats que cerquen maneres de 
sensibilitzar a la societat contra el maltractament a les 
persones grans. 

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Fomentar la participació interna de les entitats. (6) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats (7) 
 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics 

Impulsar actuacions que millorin el benestar de les 
persones grans 
 

Impulsar l’envelliment actiu dins la societat 

Promoure la intergeneracionalitat i projectes innovadors 
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Promoure projectes que sensibilitzin a la societat contra el 
maltractament a les persones grans 

Promoure activitats que empoderin a les persones grans 

Responsable  Direcció General de Famílies   

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Convocatòria subvencions X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  157.969,65 € 

Indicadors  Viabilitat tècnica del projecte 
Viabilitat econòmica 
Impacte Social 
Perspectiva de gènere 
Intergeneracionalitat 
Participació voluntariat 
Actuació innovadora Projecte de continuïtat 
Experiència 
Col·lectiu específic 
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Àmbit 4.   Suport a entitats  

Programa estratègic 11.    Finançament 

Línia d’actuació 38 .   Convocatòria d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Actuació 77 .  Subvencions a entitats que dins dels seus projectes inclouen suport 
integral a les famílies  
 

Descripció breu  

La línia de subvencions té per objecte el finançament dels 
serveis d’orientació i acompanyament que ofereixen suport 
integral a les famílies per a la millora del seu benestar 
emocional i relacional, que les orienten i acompanyen en 
l’educació i criança dels fills i filles, i els donen suport en les 
situacions de dificultat que es puguin trobar al llarg del seu 
cicle vital. 

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania (4) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats (9) 

Objectius específics 

Establir ajuts econòmics a entitats que donen suport a 
aquesta tipologia de famílies. 

Intervenir donant suport emocional i acompanyament 
terapèutic als membres de les famílies per part de les 
entitats  

Proporcionar una atenció integral, orientació, informació i 
acompanyament en funció de cada necessitat familiar. 

Oferir orientació educativa a les famílies. 

Compartir coneixements i experiències per a una millora en 
la intervenció a la família en el territori i donar suport als 
professionals que treballen amb famílies d’altres àmbits. 

Responsable  Direcció General de Famílies  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Convocatòria anual de 
subvencions: presentació de 
sol·licituds 

   X    X    X    X 
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Resolucions positives    X    X    X    X 

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  844.721,58 € 

Indicadors  Nombre de subvencions atorgades. 
Nombre d’entitats subvencionades. 
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Àmbit d’acció 4. Suport  a entitats  

Programa estratègic P11.  Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Actuació 78 . Subvencions de programes de suport de serveis socials adreçat a les 
entitats 

Descripció breu  

Els programes de subvencions han esdevingut un 
instrument essencial per assolir, en tots els àmbits de 
l'activitat administrativa, les finalitats i els objectius de les 
polítiques públiques que la legislació estableix i que es 
concreten mitjançant l'acció de govern. En aquest sentit, la 
subvenció no solament orienta en un determinat sentit 
l'activitat d'altres ens públics i entitats privades d'acord amb 
els objectius dels plans sectorials corresponents, sinó que 
l'activitat de foment també permet una gestió més 
coordinada i participativa dels recursos públics segons 
criteris de subsidiarietat, proximitat geogràfica i 
especialització tècnica, sense necessitat de duplicar xarxes 
existents o de crear nous serveis públics. La Llei 12/2007, 
d'11 d'octubre, de serveis socials, a l'article 76 preveu que 
l'Administració de la Generalitat pot atorgar subvencions i 
altres ajuts a les entitats d'iniciativa social per coadjuvar en 
el compliment de les seves activitats de serveis socials. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

Objectius específics 

Oferir recursos a les entitats per tal de dur a terme la seva 
tasca social. 

 

Responsable  Direcció General de Protecció  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

El moviment associatiu organitzat 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Execució de projectes i 
activitats X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  7.537.777,30 € 

Indicadors  Número d’entitats beneficiàries 
Número de projectes i/o activitats finançades  
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Àmbit 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Actuació 79 . Subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de 
lucre que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut per a la prevenció de la infecció 
per VIH/sida 

Descripció breu  

El Departament de Salut, mitjançant la concessió de 
subvencions i d'ajuts, vol fer partícips en la promoció i 
protecció de la salut, com a agents externs però amb 
objectius comuns als de l'Administració, entitats privades 
que realitzin actuacions coincidents amb les àrees 
d'intervenció que estableix el Pla de salut de Catalunya 
2016-2020, i no substitutives de prestacions assistencials. 

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Aconseguir acords de col·laboració amb els mitjans de 
comunicació públics perquè promoguin l'associacionisme i 
el voluntariat. (12) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Incrementar el treball en xarxa dels agents educatius i del 
món empresarial  amb les entitats. (15) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 
 

Objectius específics 

Mobilitzar la resposta multisectorial dels diferents agents 
socials 

Establir actuacions de foment en relació amb les entitats 

Desenvolupar activitats complementàries a les realitzades 
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en l’àmbit institucional 

 

 

Responsable  Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

ONG/sida 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Suport tècnic i econòmic X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  1.316.406,47 €  

Indicadors  - Objectius generals assolits 
- Objectius operatius assolits 
- Nombre de persones sobre les quals s’ha actuat 
- Descripció de la incidència real i de la repercussió 

global 
- Actuacions, calendari i lloc de realització 
- Recursos humans emprats 
- Recursos material emprats 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 11. Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats  

Actuació 80 . Subvencions de suport a l’associacionisme juvenil 

Descripció breu  
L’objecte d’aquestes subvencions és la promoció de 
l’associacionisme juvenil, mitjançant el suport econòmic per 
al seu funcionament i la realització dels seus projectes 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 

Objectius específics 

Donar suport a la realització de projectes específics de les 
associacions juvenils i dels consells locals de joventut  

Donar suport als plans anuals d’actuació de les 
associacions juvenils i dels consells locals de joventut 

Donar suport a la realització als projectes adreçats a 
persones joves per part de les entitats que presenten 
serveis a la joventut 

Donar suport a l’associacionisme educatiu 

Donar ajuts a infants i joves per a l’accés a activitats 
d’educació en el lleure en igualtat de condicions 

Responsable  Direcció General de Joventut  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Publicació ordre de bases i 
convocatòria   X   X   X   X 

Presentació de sol·licituds    X   X   X   X 

Publicació de la proposta de   X   X   X   X 
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resolució provisional i la 
resolució definitiva de 
concessió i denegació   

Justificació   X   X   X   X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  6.118.000,00 € 

Indicadors  Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
Nombre de projectes i activitats subvencionades per cada 
acció subvencionable   
Nombre d’entitats subvencionades per cada acció 
subvencionable 
Nombre d’ajuts a infants  i joves per a la participació en 
igualtat de condicions en activitats d’educació en el lleure   
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament  

Línia d’actuació 38 . Convocatòria d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats  

Actuació 81 .  Ajuts per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a 
Catalunya 

Descripció breu  

La convocatòria de subvencions promou les actuacions de 
custòdia orientades a la conservació del patrimoni natural. 
Aquestes actuacions han de formar part d’un programa de 
custòdia i s'han de referir preferentment als àmbits d’espais 
naturals protegits (espais del PEIN i de la xarxa Natura 
2000), zones humides de l’Inventari de zones humides de 
Catalunya, espais de l’Inventari d’espais d’interès geològic 
de Catalunya i, també territoris on no hi hagi experiències 
de custòdia del territori. 

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu  

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte sobre la 
ciutadania 

Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania 

 

Responsable  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitats de custòdia del territori 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Redacció de noves Bases  X    

Aprovació de Bases  X    
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Redacció convocatòria  X    

Publicació de les Bases X    

Publicació de la convocatòria  X   

Realització de les actuacions 
subvencionades  X X X 

Certificació de les actuacions 
subvencionades     X 

Pagament de les actuacions 
subvencionades     X 

Prioritat  Alta 

Pressupost   120.000,00 € 

Indicadors 

• Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
• Compliment cronograma (%d’actuacions dins del 

termini) 
• Nombre d’acords de custòdia signats i/o emparaulats 

per cada entitat 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament  

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Actuació 82 .  Subvenció a la Institució Catalana d’Història Natural 

Descripció breu  

La Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) és una 
entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 1899, de caire 
científic, amb més d’un miler d’associats, 6 delegacions 
territorials i diversos grups de treball, que té per finalitat 
promoure l’estudi i la conservació dels diferents 
components del patrimoni natural i difondre’n els 
coneixements obtinguts. Al llarg del 2018 realitzarà la 
coordinació d’activitats relacionades amb el coneixement 
del patrimoni natural, la difusió dels seus valors i la 
formació naturalista:  

- Publicació del “Notícies de la Institució”, 
- Organització, difusió, seguiment, avaluació i 

impressió del programa, “Cursos naturalistes 2018”  
que inclou 8 cursos, 

- Organització, difusió, seguiment, avaluació del 
programa, i pagament dels ponents de les “Sessions 
científiques”, se n’han previst 6, 

- Suport a l’edició del treball de recerca de les 
Orquídies al Solsonès, 

- Suport científic i de formació a les sortides de 
recerca participativa relacionades amb els briòfits i 
els fongs de la Garrotxa,  

- Realització del cicle anual de projeccions 
fotogràfiques: “Fotògrafs per la natura”, amb 8 
sessions 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania.  

Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats.  

Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats.  
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Responsable  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Presentació de sol·licitud ajut  X    

Tramitació de l’ajut  X    

Adjudicació de l’ajut  X    

Realització de les accions 
subvencionades  X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  19.835,39 € 

Indicadors 

• Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
• Compliment cronograma (% d’actuacions dins del 

termini) 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament  

Línia d’actuació 38 . Convocatòria d’ajuts per a projectes o processos de millora 
interna de les entitats  

Actuació 83 .  Subvenció a l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) per la generació 
d'indicadors de qualitat ambiental i mobilització d'informació avifaunística per a la 
gestió del medi natural.  

Descripció breu  

• Coordinació dels projectes de seguiment de l’avifauna i 
recopilació de les observacions d’ocells: projecte SOCC 
i projecte Ornitho.cat. 

• Coordinació del nou Altes dels ocells nidificants de 
Catalunya.  

• Preparació, avaluació i anàlisi de la qualitat de les 
dades disponibles sobre les aus per donar compliment 
als requeriments i compromisos derivats de l’article 12 
Directiva Aus (període sexennal 2013-2018).     

• Elaboració d’indicadors ambientals d’ocells emmarcats 
en les estratègies de producció d’indicadors de l’estat 
de la biodiversitat a Catalunya, associats als objectius 
d’Aichi. 

• Coordinació de l’anellament a Catalunya.  
• Altres tasques de suport en conservació de la fauna. 
• Avaluació i anàlisi de les dades de seguiment 

avifaunístic en parcs eòlics i del protocol de seguiment 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania  

Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats   

Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats 

Responsable  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma  Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 
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Presentació de sol·licitud ajut  X    

Tramitació de l’ajut  X    

Adjudicació de l’ajut  X    

Realització de les accions 
subvencionades  X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  195.257,00 € 

Indicadors 

• Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
• Compliment cronograma (% d’actuacions dins del 

termini) 
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Àmbit d’actuació 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11. Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòria d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Actuació 84 . Subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de 
Catalunya per al finançament de projectes d’educació i sensibilització 
ambiental duts en règim de col·laboració 

Descripció breu 
 

Les entitats ambientals realitzen una gran tasca en l’àmbit 
de l’educació i la sensibilització ambiental, contribuint així a 
la gestió del territori; per fomentar aquestes actuacions el 
Departament treu una línia especifica de subvencions 
adreçada al finançament de projectes d’educació i 
sensibilització ambiental en que participen de manera 
conjunta dues o més entitats. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. 

Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. 

Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 

Responsable  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitats 

Cronograma  
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

 Publicació de la convocatòria X    

 Valoració i adjudicació de les 
subvencions X    

 Pagament bestreta inicial del X    
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80% del total de la subvenció 
concedida 

 Presentació de l’informe de 
seguiment del projecte X    

 Presentació de la memòria 
d’execució del projecte i del 
compte justificatiu 

 X   

 Valoració de la documentació 
per a observar el compliment 
de la finalitat per a la qual es 
va atorgar la subvenció 

 X   

 Pagament del 30% restant del 
total de la subvenció 
concedida 

 X   

 Jornada de presentació dels 
projectes subvencionats   X  

Prioritat  Alta 

Pressupost  480.000,00 € 

Indicadors 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
• Compliment cronograma (% d’actuacions dins del 

termini) 
• Agents implicats i col·laboradors (número d’agents) 
• Nombre d’entitats participants en la convocatòria de 

subvencions 
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Àmbit d’acció 4. Suport a les entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 38 . Convocatòries d’ajuts per a projectes, programes o activitats de 
les entitats 

Actuació 85 . Subvencions a la competitivitat de l’empresa a través de les 
associacions de comerciants 

Descripció breu  Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels 
serveis, l’artesania i la moda.  

Objectius estratègics 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 

Objectius específics 

Impulsar la realització de projectes de dinamització 
comercial en les zones urbanes que millorin l'activitat 
comercial, potenciant el comerç de proximitat i els mercats. 

Impulsar la realització de projectes per a promocionar la 
transformació digital del comerç, potenciar l’enfortiment de 
les empreses, i mantenir i desenvolupar el talent i fomentar 
la internacionalització 

Responsable  Departament d’Empresa i Coneixement (Consorci de 
Comerç Artesania i Moda)  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Convocatòria i resolució   X    X    X    X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Pendents d’aprovació 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic P11  Finançament 

Línia d’actuació 39 . Convocatòries d’ajuts per a projectes o processos de millora 
interna de les entitats 

Actuació 86 . Subvencions a projectes d'enfortiment de l'associacionisme 
 

Descripció breu  

Aquesta línia de subvenció respon a la necessitat de les 
entitats per millorar en l’activitat diària de l’entitat i la gestió 
interna, dins el marc de les mesures acordades en el tercer 
Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat 
celebrat el 2016. S’adreça tant a entitats de base com a les 
federacions, xarxes o plataformes. Tots els projectes tenen 
la finalitat de millora i enfortiment de l’entitat i 
d’empoderament de les persones que hi treballen o hi 
participen. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

Objectius específics 

Oferir recursos a les entitats per tal de dur a terme la seva 
tasca social. 

Enfortir l’associacionisme 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
. 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Convocatòria 2017/2018 X    

Convocatòria 2019/2020  X X  

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  670.129,49 € 

Indicadors  Execució pressupostària i execució de les actuacions 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 39 . Convocatòries d'ajuts per a projectes o processos de millora 
interna de les entitats 

Actuació 87 . Convocatòries per a realitzar obres de millora en equipaments 
culturals associatius 

Descripció breu  
Ajuts per a realitzar obres de restauració i conservació de 
locals d’associacions, federacions i fundacions propietàries 
de l’equipament realitzades durant el bienni 2018-2019 

Objectius estratègics Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

Objectius específics 
 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  1.449.655,33 € 

Indicadors  Número de projectes presentats 
Número d’entitats beneficiàries 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 40.  Convocatòries d'ajuts específics per a entitats de 2n i 3r nivell 

Actuació 88. Subvencions adreçades a les federacions tant d’àmbit nacional com 
local 

Descripció breu  

La DGCPAC convoca anualment una línia d’ajuts 
específicament adreçada a les federacions tant d’àmbit 
nacional com local. Com a novetat, hi ha vigents uns 
convenis triennals (2016-2018) subscrits amb cadascuna 
de les 3 confederacions del món de la cultura popular 
(Ens de l’Associacionisme Cultural, Moviment Coral 
català i Confederació Sardanista de Catalunya)  

Objectius estratègics 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 

Objectius específics 
 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Import inclòs a la fitxa 74 

Indicadors  Número de projectes presentats 
Número d’entitats beneficiàries 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament 

Línia d’actuació 40 . Convocatòries d'ajuts específics per a entitats de 2n i 3r nivell 

Actuació 89 . Convocatòria d'ajuts per activitats de les federacions esportives 
catalanes 

Descripció breu  Subvencions per al suport a l'acció de les federacions 
esportives catalanes i les unions esportives de clubs 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 
 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 

Objectius específics 

Suport a la gestió de les federacions esportives catalanes. 

Suport per a l'organització d'activitats esportives.  

Suport per a la participació en activitats esportives.  

Suport per a la promoció de l'esport.  

Suport al Programa d'alt rendiment esportiu (Programa 
ARC) 

Responsable  Consell Català de l’Esport  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Entitats 
esportives federades 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Convocatòria d'ajuts X X X X 

     

Prioritat Alta 

Pressupost  8.610.000,00 € 

Indicadors  Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 
Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
Compliment cronograma (% d’actuacions dins del termini) 
Agents implicats i col·laboradors (número de federacions) 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats    

Programa estratègic 11. Finançament 

Línia d’actuació 40. Convocatòries d’ajuts específics a entitats de 2n i 3r nivell 

Actuació 90 . Convocatòria d’ajuts específics per a entitats de 2n nivell 

Descripció breu:  Subvencions mitjançant convenis de concessió directa a 
federacions d’associacions com FAVIBC i FAGIC, sempre que s’acrediti la 
impossibilitat de promoure la concurrència per les especificitats de l’ens 
subvencionat o de les activitats a desenvolupar. 

 

Objectius estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. 
 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats.  

Objectius específics 

Fomentar projectes de FAVIBC que tenen per objecte un 
conjunt d’actuacions de suport, mediació, gestió 
comunitària, formació i assessorament a les entitats veïnals 
que hi estan federades dels barris d’habitatges administrats 
o gestionats per l’Agència i a les àrees de risc d’exclusió 
residencial o amb degradació urbana 

Fomentar de FAGIC que tenen per objecte fomentar la 
convivència, la cohesió social, la participació i la millora en 
la relació de les comunitats veïnals amb presència de 
població gitana dels residents als barris d’habitatges 
administrats o gestionats per l’Agència i a les àrees de risc 
d’exclusió residencial o amb degradació urbana 

Responsable                    Agència de l’Habitatge de Catalunya  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

FAVIBC i FAGIC 
 
Equip de Coordinació de les Actuacions Institucionals i 
Programes de la Direcció de l'Agència, Direcció de 
Programes Socials d'Habitatge, Serveis Jurídics, Àrea de 
Control Econòmic i Financer, Direcció Financera, 
Pressupostària i Compres, i Àrea de Proximitat de la 
Direcció de Promoció de l’Habitatge 

Cronograma  Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 
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 Informar dels terminis per 
presentar la petició de 
subvenció per conveni directe 

X X X X 

Valorar el projecte i determinar 
l’import a subvencionar X X X X 

Tramitació del procés de 
subvenció per conveni directe 
(anual) 
 

X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  226.840,00€ 

Indicadors 

• Execució del projecte – actuacions  (% 
d’actuacions assolides completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost) 
• Compliment del cronograma (% d’actuacions 

dins del termini) 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament  

Línia d’actuació 40 . Convocatòries d'ajuts específics per a entitats de 2n nivell i 3r 
nivell 

Actuació 91 . Acords amb coordinadores territorials d’ONGD (Girona i Lleida) i 
Lafede.cat (Barcelona) 

Descripció breu  

Acords amb les coordinadores d’ONGD del territori 
(Lafede.cat; Coordinadora d’ONGD i altres Moviments 
Solidaris de Lleida; Coordinadora d’ONG Solidàries de 
Girona) per finançar tant l’estructura d’aquestes 
organitzacions com les seves actuacions. 

Objectius estratègics 

Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Millorar la qualitat i la capacitat transformadora en la 
practica de la cooperació i l’educació per al 
desenvolupament (EpD) de les ONGD d’arreu del territori 
català des de l’Enfocament de gènere i basat en drets 
humans 

Consolidar les estructures de segon nivell de les ONGD 
catalanes 

Enfortir les ONGD de Lleida i Girona per la millora de la 
implementació dels projectes de cooperació i EpD arreu de 
les comarques lleidatanes i gironines. 

 

 

Responsable  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Organitzacions de segon nivell de les ONGD catalanes 

Cronograma 
Algunes activitats són 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Signatura de l’acord   X    
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contínues per a tot el 
període de 
vigència del Pla, però 
en altres casos es 
tracta d'accions 
puntuals amb períodes 
més curts 
d'implementació. 

Seguiment de l’acord   X    

 

    

Prioritat  Alta 

Pressupost  315.000,00 € 

Indicadors  Els compromisos legals establerts en els acords de relació 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 11.  Finançament  

Línia d’actuació 40 . Convocatòria d’ajuts específics per a entitats de 2n i 3r nivell 

Actuació 92 .  Subvenció per a realitzar accions durant el 2018 d'acord amb el Pla de 
treball conjunt entre la Xarxa de Custòdia del Territori i el Departament 

Descripció breu  

El foment i la promoció de la custòdia del territori s’ha 
introduït en la legislació ambiental com una de les línies 
d’actuació preferent per part de les Administracions 
Públiques i s’està convertint en una fórmula de governança 
més, i complementària, en la conservació de la natura.  

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania  

Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entats federades de 
primer nivell  

Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats 

 

Responsable  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitats 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Presentació de sol·licitud ajut  X    

Tramitació de l’ajut  X    

Adjudicació de l’ajut  X    

Realització de les accions 
subvencionades  X    
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Prioritat  Alta 

Pressupost  150.000,00 € 

Indicadors 

• Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
• Compliment cronograma (%d’actuacions dins del 

termini) 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 12.  Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació  41. Actuacions d'assessorament a distància 

Actuació 93 . Activació de serveis d'assessorament gratuït en matèria econòmica i 
comptable per a entitats sense ànim de lucre 

Descripció breu  

Oferir serveis per assessorar de forma gratuïta a entitats 
privades sense afany de lucre (associacions, fundacions i 
cooperatives d’iniciativa social)  en matèria econòmica i 
comptable 

Objectius estratègics 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 

Objectius específics 

Oferir suport a les entitats sense ànim de lucre per tal que 
els seu projectes siguin de qualitat 

Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats 

Apostar per la formació de les persones de les entitats, 
incrementant la inversió ajustant-la a les necessitats  reals 
del sector 

Ajudar a les entitats perquè comuniquin millor els seus 
projectes, la seva missió i els seu resultats   

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Prestació del servei X X X X 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  25.397,83 € 

Indicadors  Número d’entitats ateses  
Número de consultes ateses 
Diversitat territorial 
Àmbits sectorials de les consultes 

 



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  233 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 12.  Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 41. Actuacions d'assessorament a distància 

Actuació 94 . Activació de serveis d'assessorament gratuït en matèria de comunicació 
i tecnologia per a entitats sense ànim de lucre 

Descripció breu  

Oferir serveis per assessorar de forma gratuïta a entitats 
privades sense afany de lucre (associacions, fundacions i 
cooperatives d’iniciativa social)  de comunicació  i 
tecnologia 

Objectius estratègics 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 

Objectius específics  

Oferir suport a les entitats sense ànim de lucre per tal que 
els seu projectes siguin de qualitat 

Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats 

Apostar per la formació de les persones de les entitats, 
incrementant la inversió ajustant-la a les necessitats  reals 
del sector 

Ajudar a les entitats perquè comuniquin millor els seus 
projectes, la seva missió i els seu resultats 

Mantenim de Blogs.2.0 de les entitats 
 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

 
Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Prestació del servei X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  14.092,31 € 

Indicadors  Número d’entitats ateses 
Número de consultes ateses 
Distribució territorial de les consultes ateses 
Àmbit sectorial de les consultes ateses 
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Àmbit d’acció  4. Suport a entitats  

Programa estratègic  12. Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 41. Actuacions d'assessorament a distància 

Actuació  95. Activació de serveis d'assessorament gratuït en matèria jurídica per a 
entitats sense ànim de lucre 

Descripció breu  
Oferir serveis per assessorar de forma gratuïta a entitats 
privades sense afany de lucre (associacions, fundacions i 
cooperatives d’iniciativa social)  en matèria jurídica 

Objectius estratègics 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania.(4) 

Objectius específics 

Oferir suport a les entitats sense ànim de lucre per tal que 
els seu projectes siguin de qualitat 

Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats 

Apostar per la formació de les persones de les entitats, 
incrementant la inversió ajustant-la a les necessitats  reals 
del sector 

Ajudar a les entitats perquè comuniquin millor els seus 
projectes, la seva missió i els seu resultats  
 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Prestació del servei X X X X 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  26.707,32 € 

Indicadors  Número d’entitats ateses  
Número de consultes ateses 
Distribució territorial de les consultes ateses 
Àmbit sectorial de les consultes ateses 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic  12. Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 41. Actuacions d’assessorament a distància 

Actuació  96. Elaboració de càpsules de coneixement i recursos útils per a la millora 
de la gestió de les entitats 

Descripció breu  

Assessorar les entitats sense ànim de lucre fent accessible 
informació relacionada amb cada una de les matèries 
específiques que s’hi aborden, amb criteris de qualitat i amb 
un llenguatge i un format adequat a les entitats. 

Objectius estratègics 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 

Objectius específics 

Assessorar les entitats per complir la normativa vigent en 
diferents àmbits 

Dotar d’eines i recursos per millorar l’autogestió de les 
entitats 

Millorar l’elaboració de projectes i la formació 

Millorar la comunicació de les entitats 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Prestació del servei X X X X 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  36.458,91 € 

Indicadors  Número de recursos publicats, número de visites  
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 12. Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 41. Actuacions d’assessorament a distància 

Actuació 97 . Suport telemàtic a les Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE)  

Descripció breu 
 

Reunions i assessorament a les CCE utilitzant els mitjans 
electrònics disponibles (correu electrònic, vídeo 
conferències, etc.) 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics 

Assessorar sobre projectes concrets a les CCE 

Mantenir el vincle amb les CCE optimitzant els recursos 
públics 

Informar i formar les CCE sobre continguts específics 
rellevants per aquestes 

Fomentar la gestió del coneixement entre les CCE 

Responsable  Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Implementació d’eines 
telemàtiques per a reunions 
virtuals 

X    

     

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors 
• Nombre de consultes gestionades telemàticament 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 4.  Suport a les entitats  

Programa estratègic 12. Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 41. Actuacions d’assessorament a distància 

Actuació 98 . Assessorament en les obligacions de publicitat activa de la Llei de 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, mitjançant una bústia de contacte 

Descripció breu 
 

Bústia de correu permanent on atendre consultes de les 
entitats en relació a les obligacions de publicitat activa que 
puguin derivar-se en aplicació de la Llei 19/2014. 

Objectius estratègics 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania (4) 

Objectius específics 

Posar a disposició de les entitats la bústia electrònica de 
contacte  

de la Secretaria de Transparència i Govern obert per 
assessorar-les  

de les qüestions i dubtes d’aplicació de la Llei 19/2014 

http://governobert.gencat.cat/ca/contacte/  

 

Responsable  Secretaria de Transparència i Govern Obert 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Tasca vigent en règim de 
continuïtat X X X X 

     

     

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors - Disponible/No disponible.  
- Nombre de consultes rebudes i ateses. 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 12.  Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 41.  Actuacions d'assessorament a distància 

Actuació 99 . Assessorament telefònic i telemàtic a les entitats culturals 

Descripció breu  

El personal tècnic de la  DGCPAC atén les consultes 
relatives a diferents aspectes del funcionament de les 
entitats culturals (finançament, procediments legals i 
tributaris, comunicació entre altres) i els ofereix 
assessorament personalitzat.  

Objectius estratègics  
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 

Objectius específics 

 

 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número de consultes ateses  
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

 
Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 12.  Assessorament i acompanyament  

Línia d’actuació 41. Actuacions d'assessorament a distància 

Actuació 100 . Assessorament gratuït a les entitats religioses  

Descripció breu  

La Direcció General d’Afers Religiosos ofereix un servei 
d’assessorament gratuït a les entitats religioses relatiu tant 
a qüestions d’organització internes, com pel que fa a les 
seves relacions amb l’administració o amb d’altres actors 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Fomentar la participació interna de les entitats. (6) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 

Objectius específics 

Aconseguir que les entitats religioses compleixin els tràmits 
legals que els exigeix la Llei en matèria d’organització 
interna 

Evitar conflictes a l’interior de les comunitats 

 

 

 

Responsable  Direcció General d’Afers Religiosos 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 
 

Cronograma 
 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Execució del servei 
d’assessorament X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  • Nombre de consultes ateses 
• Nombre d’entitats assessorades 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 12. Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 42. Actuacions d’assessorament presencial i territorial 

Actuació 101 . Suport presencial a les Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE) 

Descripció breu 
 

Organització i/o assistència a reunions, trobades, cursos i 
tallers presencials, tant aquí com al país d’ubicació de les 
CCE 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Fomentar la participació interna de les entitats. (6) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 

Objectius específics 

Assessorar sobre projectes concrets a les CCE 

Enfortir el vincle amb les CCE optimitzant els recursos 
públics 

Informar i formar les CCE sobre continguts específics 
rellevants per aquestes 

 

 

Responsable  Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Trobada CCEs d’Europa X    

Trobada CCEs del Con Sud 
d’Amèrica X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors • Nombre de visites ateses 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció. Suport a entitats  

Programa estratègic 12. Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 42. Actuacions d'assessorament presencial i territorial 

Actuació 102 . Assessorament en la tramitació documental al Registre d'Entitats 
Esportives 

Descripció breu  

Donar assistència a les entitats esportives pel que fa als 
tràmits i la documentació necessària que s’ha de presentar 
al Registre d’Entitats Esportives per a la corresponent 
inscripció registral. 

Objectius estratègics 

Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 

Objectius específics 

Actuacions d’impuls de la simplificació administrativa  

Actuacions d’assessorament i acompanyament per part de 
les Representacions Territorials de l’Esport 

Tramitació en línia de tots els tràmits específics del Registre 
d’Entitats Esportives 

 

 

Responsable  Consell Català de l’Esport  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Representació Territorial de l’Esport, Federacions 
Esportives Catalanes 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Actuacions d’assessorament i 
acompanyament X X X X 

Posada en marxa dels tràmits 
en línia X X   

     

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 
Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
Compliment cronograma (% d’actuacions dins del termini) 
Agents implicats i col·laboradors (número d’agents) 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

 
Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 12. Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 42. Actuacions d'assessorament presencial i territorial 

Actuació 103 . Suport i assessorament al Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC) en matèria de gestió documental i arxiu 

Descripció breu  

Revisió del sistema de gestió documental actual i proposta 
d’elaboració d’instruments de gestió nous (quadre de 
classificació i sistema de descripció). Assessorament en la 
gestió dels documents en paper i en suport electrònic i 
suport per a la millora dels circuits administratius 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 

 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Revisió del sistema de gestió documental actual i proposta 
d’elaboració d’instruments de gestió nous (quadre de 
classificació i sistema de descripció) 

Assessorament en la gestió dels documents en paper i en 
suport electrònic  

Suport per a la millora dels circuits administratius 

Suport per al tractament de la documentació històrica 

 

Responsable  Direcció General de Joventut  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Anàlisi del sistema de gestió 
documental actual X X   

Propostes de millora del 
sistema de gestió documental  X X  

Assessorament per a la gestió 
dels documents en paper i 
electrònics 

  X X 

Prioritat  Mitja 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament) 
Execució pressupostària (% del pressupost executat) 
Sessions de suport presencial realitzades 
Metres lineals de documentació tractada 
Número de documents revisats i/o creats 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 12.  Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 43. Actuacions d’acompanyament 

Actuació  104. Activació d'un servei d'acompanyament gratuït a entitats privades 
sense ànim de lucre per a la millora de l'entitat, de les seves actuacions i la seva 
sostenibilitat 

Descripció breu  
Servei d’acompanyament per a la millora de la gestió diària 
de les entitats privades sense ànim de lucre (associacions, 
fundacions i cooperatives d’iniciativa social) 

Objectius estratègics 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 

Objectius específics 

Oferir suport a les entitats sense ànim de lucre per tal que 
els seu projectes siguin de qualitat. 

Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. 

Apostar per la formació de les persones de les entitats, 
incrementant la inversió ajustant-la a les necessitats  reals 
del sector. 

Ajudar a les entitats perquè comuniquin millor els seus 
projectes, la seva missió i els seu resultats.   

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Prestació del servei X X X X 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  21.731,60 € 

Indicadors  Número d’entitats ateses 
Número de serveis realitzats 
Distribució territorial dels serveis realitzats 
Àmbit sectorial dels serveis realitzats 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

 
Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 12.  Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 43. Actuacions d’acompanyament  

Actuació 105 . Assessorament a entitats per a millorar la seva participació interna 
 

Descripció breu  

El servei d’assessorament a entitats és una subvenció en 
espècie basada acompanyar durant uns mesos l’entitat per 
a diagnosticar els elements que poden suposar una millora 
de la seva participació interna 

Objectius estratègics  Fomentar la participació interna a les entitats (6) 

Objectius específics 

Diagnosticar els elements millorables 

Determinar els canvis necessaris en les dinàmiques 
internes. 

 

 

 

Responsable  Secretaria de Transparència i Govern Obert 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

-  
 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Totes les fases es 
desenvolupen dins d’un any i 
són previstes per a cada any. 

X X X X 

     

     

Prioritat  Mitja 

Pressupost  50.853,88 €  

Indicadors  - Nombre d’entitats beneficiàries. 
- Satisfacció de les entitats amb el desenvolupament del 
servei. 
- Satisfacció de les entitats amb l’impacte del servei. 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit 4 Suport a entitats  

Programa estratègic 12 Assessorament i acompanyament 

Línia d’actuació 43. Actuacions d’acompanyament 

Actuació 106 . Suport a les ONGD de la província de Tarragona  

Descripció breu  

A partir del treball realitzat el 2017 de detecció i definició 
de necessitats de les ONGD de la província de Tarragona 
es comptarà amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) per impulsar l’acompanyament a aquestes ONGD. 

Objectius estratègics  Incrementar el treball col.laboratiu i en xarxa de les entitats 
(14) 

Objectius específics 

Millorar la qualitat i la capacitat transformadora en la 
pràctica de la cooperació i l’educació per al 
desenvolupament (EpD) de les ONGD d’arreu del territori 
català des de l’Enfocament de gènere i basat en drets 
humans 

Enfortir les ONGD de Tarragona per la millora de la 
implementació dels projectes de cooperació i EpD arreu 
de la província tarragonina. 

 

 

 

Responsable  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Universitat Rovira i Virgili 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Signatura de l’acord   X    

Seguiment de l’acord   X    

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  60.000,00 € 

Indicadors  Els compromisos legals establerts en l’instrument de 
col·laboració 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 13.  Suport especialitzat 

Línia d’actuació 45. Actuacions de suport a la internacionalització de les entitats 
catalanes 

Actuació 107 . Manteniment de l’espai web NonProfit i distribució del butlletí en 
llengua anglesa per difondre l'activitat de les entitats catalanes a l'estranger 

Descripció breu  

L’espai web i el butlletí NonProfit són dues eines de 
comunicació digital en llengua anglesa amb informació tant 
a nivell nacional com internacional en relació a temes 
d’associacionisme i voluntariat 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics 

Donar a conèixer l’activitat del sector a nivell internacional 

Ser un espai d’opinió i reflexió del mon associatiu i del 
voluntariat 

 

 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitat/empresa coordinadora del projecte  

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Prestació del servei X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  Inclòs a la fitxa número 136  

Indicadors  Número de subscriptors 
Número de visites 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 13.  Suport especialitzat 

Línia d’actuació 45. Actuacions de suport a la internacionalització de les entitats 
catalanes 

Actuació 108.  
Actuacions de promoció exterior de la cultura popular  
Convocatòria de subvencions per a la projecció exterior de la cultura popular 
catalana  
Participació a l’Smithsonian Folklife Festival  

Descripció breu  

La DGCPAC dóna suport puntual a grups de cultura 
popular per participar en festivals i trobades internacionals 
de renom. Així mateix, cada any es convoca una línia 
d’ajuts per a desplaçaments fora de Catalunya d’entitats 
culturals. El 2018 Catalunya serà la cultura convidada de 
l’Smithsonian Folklife Festival, la major mostra de 
patrimoni immaterial del món, que tindrà lloc a Washington 
entre finals de juny i principis de juliol. La DGCPAC hi 
participarà enviant una sèrie de grups de cultura popular 
per donar a conèixer les nostres tradicions al públic nord-
americà. 

Objectius estratègics Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les 
entitats. (14) 

Objectius específics 

 

 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors 

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Inclòs a la fitxa 74 

Indicadors  Número d’entitats culturals amb desplaçaments fora de 
Catalunya 
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Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 13.  Suport especialitzat 

Línia d’actuació 46. Actuacions innovadores que aportin valor afegit al sector 

Actu ació 109 . Guia per a la millora de la participació interna de les entitats. 

Descripció breu  

Recull sistematitzat d’actuacions i hàbits de treball destinats 
a reforçar la implicació de les persones que hi tenen relació 
per tal de millorar el seu funcionament democràtic i, per 
tant, afegir valor al seu vincle. 

Objectius estratègics  Fomentar la participació interna a les entitats (6) 

Objectius específics 

Determinar els elements per a què les entitats millorin la 
participació de directius, socis, col·laboradors, voluntaris, 
professionals i finançadors. 

Autotransformació de les dinàmiques internes. 

 

 

 

Responsable  Secretaria de Transparència i Govern Obert 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 
 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Publicació. X    

Difusió X X X x 

     

Prioritat  Mitja 

Pressupost  3.839,05 € 

Indicadors  - Nombre d’entitats beneficiàries. 
- Satisfacció de les entitats amb el desenvolupament del 
servei. 
- Satisfacció de les entitats amb l’impacte del servei. 
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Àmbit d’acció 4. Suport a entitats  

Programa estratègic 13. Suport especialitzat 

Línia d’actuació 47. Actuacions pel suport logístic i material a les entitats 

Actuació 110 .  Suport logístic i material a les Comunitats Catalanes a l’Exterior 
(CCE) 

Descripció breu 
 

Donar suport a les CCE en l’organització d’actes i activitats 
relacionades amb la promoció i difusió de Catalunya i la 
seva cultura i llengua, a nivell logístic i material. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tingui un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania (16) 

Objectius específics 

Incrementar la col·laboració interdepartamental per 
aconseguir més recursos per a les CCE (exposicions, 
concerts, conferències, promoció turística de Catalunya, 
biblioteques, etc.) 

Facilitar material d’interès a les CCE 

 

Responsable  Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Decret del Consell de la 
Catalunya Exterior X    

Reunió del Consell de la 
Catalunya Exterior X    

Reunions específiques per 
Departament X    

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors 

• Publicació del Decret del Consell de la Catalunya 
Exterior 

• Reunió del Consell de la Catalunya Exterior 
• Nombre de reunions específiques 
• Nombre d’enviaments de material realitzats 
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Àmbit d’acció 4. Suport a les entitats  

Programa estratègic 13. Suport especialitzat 

Línia d’actuació 47.  Actuacions pel suport logístic i material a les entitats 

Actuació 111 . Suport a les entitats amb materials i/o cessions d’espai 

Descripció breu  

Els equipaments cívics cedeixen espais a les entitats per la 
seva gestió i/o per a la realització dels seus programes i 
activitats amb l’ l’objectiu de donar-los suport en la 
consecució de les seves finalitats, de sumar esforços en 
l’assoliment del treball per a la comunitat i com a 
mecanisme d’enfortiment de la societat civil. 
D’altra banda, s’ofereixen recursos materials pel suport de 
les activitats pròpies de les entitats. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics 

Augmentar el nombre de cessions d’espai a les entitats en 
els equipaments cívics  

Optimitzar la distribució dels recursos a les entitats amb 
criteris d’eficiència 

Augmentar el nombre d’entitats participants en la dinàmica 
dels equipaments cívics 

 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Agents socials del territori 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Suport a les entitats amb 
materials i/o cessions d’espai 
als equipaments cívics de la 

X X X X 
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DGACC 

Prioritat  Alta 

Pressupost  44.988,87 €  

Indicadors  Augmentar el nombre de cessions d’espai a les entitats en 
els equipaments cívics: 

• Nombre de cessions d’espai per a gestió interna de 
les entitats 

• Nombre de cessions d’espai per a la realització de 
programes  

• Nombre de cessions d’espai per a la realització 
d’activitats 

 Optimitzar la distribució dels recursos a les entitats amb 
criteris d’eficiència: 

• Valoració de les planificacions d’usos d’espais dels 
equipaments cívics 

• Nombre d’entitats que han gaudit del suport material 

 Augmentar el nombre d’entitats participants en la dinàmica 
dels equipaments cívics: 

• Nombre d’entitats participants en la dinàmica dels 
equipaments 
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Àmbit d’acció 4.  Suport a entitats  

Programa estratègic 13.  Suport especialitzat 

Línia d’actuació 47.  Actuacions pel suport logístic i material a les entitats 

Actuació 112 .Elaboració i difusió de documentació i informació relativa a 
associacionisme i voluntariat juvenil  

Descripció breu El Centre de Documentació Juvenil té com a objectiu recollir i 
classificar material documental sobre el món juvenil, possibilitant la difusió, la 
consulta, l’estudi i la investigació. Es proposa l’elaboració de dossiers temàtic i 
dossiers de premsa sobre l’àmbit de l’associacionisme i el voluntariat així com la 
seva difusió per tal de contribuir al seu coneixement i servir de suport  documental 
a les entitats i professionals que hi treballen. 

 

Objectius estratègics  

Donar suport  a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

Elaboració de recull de premsa sobre associacionisme i 
voluntariat 

Elaboració de dossier temàtic sobre associacionisme i 
voluntariat 

Difusió dels producte electrònics entre subscriptors i a les 
seves xarxes socials  

Responsable                          Direcció General de Joventut  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Elaboració de recull de premsa    X   X    X    X 

Elaboració de dossier temàtic    X    X    X     X 

Difusió productes electrònics    X    X    X     X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors 
Nombre de productes electrònics elaborats 
Nombre de correus de difusió enviats ; nombre de tweets,   
posts i altres fets a les xarxes socials.  
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Àmbit d’acció 5  .Treball en xarxa  

Programa estratègic 14.  Cooperació interdepartamental i interadministrativa 

Línia d’actuació 49. Actuacions per a la cooperació interadministrativa en les 
polítiques de foment de l’associacionisme i voluntariat 

Actuació 113 . Elaboració d’un Mapa de l’associacionisme i el voluntariat universitari 

Descripció breu  Conèixer l’impacte en el món universitari de 
l’associacionisme i el voluntariat 

Objectius estratègics 

Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
dels agents del territori. (13) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics 

 

Disposar d’una visió general de l’estat de la qüestió de 
l’Associacionisme i el Voluntariat en les Universitats 
catalanes i poder dimensionar la seva importància i, així 
valorar les possibles actuacions coordinades a 
desenvolupar. 

 

Responsable  Secretaria d’Universitats i Recerca  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

12 universitats catalanes 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Reunions de treball a nivell de 
comissions Consell 
Interuniversitari de Catalunya 

X X   

Elaboració del mapa de 
l’associacionisme i el 
voluntariat a les universitats 

  X  

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Nombre d’actuacions d’associacionisme i voluntariat a les 
universitats  
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 14.   Cooperació interdepartamental i interadministrativa 

Línia d’actuació 49. Actuacions per a la cooperació interadministrativa en les 
polítiques de foment de l'associacionisme i voluntariat 

Actuació 114 .  Assessorament i acompanyament al mon local en les polítiques de 
foment de l’associacionisme i el voluntariat 

Descripció breu  

L’Associacionisme i el voluntariat s’articula de  manera 
concreta entorn els territoris, els pobles i ciutats i la seva 
gent. Amb l’entrada en vigor de la Llei 25/2015, es fa palesa 
la necessitat que les administracions locals copsin i integrin 
tant els condicionants legals que aquesta fixa per a les 
entitats, com els límits i el paper que reserva a les 
administracions. El paper de l’ens local en la promoció de 
l’associacionisme i el voluntariat i per tant d’una ciutadania 
activa i organitzada és cabdal per al creixement i la 
consolidació de la comunitat i cal acompanyar-lo. 

Objectius estratègics 
Millorar l‘acció coordinada entre les diferents 
administracions Públiques i entre els diferents 
departaments de la Generalitat (17) 

Objectius específics 

Donar resposta als ens locals en relació a la Llei 25/2015. 

Facilitar informació i recursos als ens locals per a la 
promoció de l’associacionisme i el voluntariat. 

Establir espais de treball compartit entre els ens locals i la 
DGACC 

Disposar d’un espai virtual específic per al món local 

Formar els tècnics responsables dels Punts de Voluntariat 
i/o àrees relacionades en polítiques de suport a 
l’associacionisme i el voluntariat 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Ens locals 
 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Atenció a les consultes dels 
ens locals. X X X X 

Disseny del  protocol base de 
primera atenció-informació als 
ens locals  

X X   

Reunions del Grup de PV dels 
ens locals (2 l’any) X X X X 

Revisar i actualitzar l’espai de X X X X 
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AAPP del web 
Voluntariat.gencat.cat 

Dissenyar i implementar 
l’espai de PV al web 
Voluntariat.gencat.cat 

X X   

Dissenyar i implementar 
l’espai d’extranet de PV al web 
Voluntariat.gencat.cat 

X X   

 Dissenyar la proposta de 
formació de Polítiques 
públiques de AiV per a  tècnics 
del món local. 

X X   

 Proposar a l’EAPC la formació 
i la seva oferta al món local X X   

 Convocatòries de la formació 
per a tècnics (1 a l’any) X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Nombre de consultes ateses i territoris atesos: disposar del 
protocol, reunions realitzades del GPV, actualitzacions web 
anuals, disposar de l’espai de PV i de l’extranet; formació 
dissenyada; nombre de cursos fets, persones assistents, 
perfils tècnics i ens locals de referència; valoració de la 
formació. 
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 14.   Cooperació interdepartamental i interadministrativa 

Línia d’actuació 49. Actuacions per a la cooperació interadministrativa en les 
polítiques de foment de l'associacionisme i voluntariat 

Actuació 115 . Suport econòmic i tècnic als ens locals per a la posada en 
funcionament d’un Punt de Voluntariat local 

Descripció breu  

Els ajuntaments i altres ens són una peça clau per al treball 
amb les entitats i el voluntariat, pel seu arrelament al 
territori el contacte amb la ciutadania. A través de l’eina del 
contracte programa i amb la fitxa 36.1 establim una 
col·laboració amb ells per a donar més i millor respostes a 
les entitats i a la societat civil amb ganes d’emprendre. 

Objectius estratègics 

Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11)  
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 
 
Millorar l’acció coordinada entre les diferents 
Administracions Públiques i entre els diferents 
departaments de las Generalitat. (17) 

Objectius específics 

Donar a conèixer el voluntariat entre la ciutadania 

Donar a conèixer les entitats i els seus projectes per facilitar 
la participació de la ciutadania. 

Fer visible el treball de les entitats de voluntariat i les 
persones voluntàries 

Col·laborar amb el món local per a la promoció de 
l’Associacionisme i el voluntariat 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Ens locals, Punts de Voluntariat local 
 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Gestió de Fitxa 36.1 de CP 
d’acord amb el calendari del X X X X 
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CP 2016-2019 

Assessorament per coreu 
electrònic i/o presencial als 
ens local que volen iniciar 
accions de creació de punts. 

X X X X  

Elaboració de la cartera de 
serveis als ens locals en 
matèria d’AiV (Específicament: 
inici d’un PV) 

X X   

Elaboració d’eines i materials 
específics que millorin l’atenció 
de la diversitat dels ens locals. 

X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  43.116,05 €  

Indicadors  Nombre d’ens  
Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’eines/millores elaborades 
Disposar de la cartera de serveis a l’ens local 
Comparativa - Inversió CP 36.1  realitzada any 2017 
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 14.  Cooperació interdepartamental i interadministrativa 

Línia d’actuació 49. Actuacions per a la cooperació interadministrativa en les 
polítiques de foment de l'associacionisme i voluntariat 

Actuació  116. Suport econòmic i tècnic als ens locals per a la programació 
d’activitats i programes de promoció de l’associacionisme i el voluntariat. 

Descripció breu  

Els ajuntaments i altres ens són una peça clau per al treball 
amb les entitats i el voluntariat, pel seu arrelament al 
territori el contacte amb la ciutadania. A través de l’eina del 
contracte programa i amb la fitxa 36.2 establim una 
col·laboració amb ells per a donar més i millor visibilitat i 
reconeixement a la tasca de les entitats, a la seva  millora i 
consolidació i a la de les persones voluntàries. 

Objectius estratègics  

Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11)  
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 
 
Millorar l’acció coordinada entre les diferents 
Administracions Públiques i entre els diferents 
departaments de las Generalitat. (17) 

Objectius específics  

Donar a conèixer el voluntariat entre la ciutadania 

Donar a conèixer les entitats i els seus projectes per facilitar 
la participació de la ciutadania. 

Fer visible el treball de les entitats de voluntariat i les 
persones voluntàries 

Promoure el reconeixement l’enfortiment de les entitats i les 
persones voluntàries. 

Col·laborar amb el món local per a la promoció de 
l’Associacionisme i el voluntariat 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Punts de Voluntariat Local, Ajuntaments i Consells 
Comarcals 
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Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Gestió de Fitxa 36.2 de CP 
d’acord amb el calendari del 
CP 2016-2019 

X X X X 

Elaboració d’eines i materials 
específics que millorin l’atenció 
de la diversitat dels PV de 
l’àmbit local   

X X X X 

      

Prioritat  Alta 

Pressupost  64.117,30 € 

Indicadors  Nombre d’ens acollits a la fitxa 36.2 
Nombre d’ens atesos 
Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’eines/millores elaborades 
Comparativa - Inversió CP 36.2  realitzada any 2017 
Creixement ens acollits 36.2 (17-18) 
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 14.   Cooperació interdepartamental i interadministrativa 

Línia d’actuació 50.  Actuacions de coordinació bilateral per a la millora de les 
polítiques de foment de l'associacionisme i el voluntariat 

Actuació 117 . Coordinació de l'oferta formativa del Pla de Formació de 
l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya per millorar les capacitats del 
voluntariat vinculats amb la cooperació i el desenvolupament, d'acord amb el Pla 
Director 

Descripció breu  

Assegurar que en Pla de Formació de l'Associacionisme i el 
Voluntariat de Catalunya es vetlli per la inclusió de 
continguts/valors del desenvolupament (d’acord amb el Pla 
director de cooperació al desenvolupament 2015-2018). 

Objectius estratègics Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Actuacions per a la cooperació interdepartamental en les 
polítiques de foment de l'associacionisme i voluntariat 

Programació de formació a les persones voluntàries que 
actuen en àmbits, sectors o col·lectius estratègics 

Responsable  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Identificació dels continguts 
del Pla de Formació de 
l'Associacionisme i el 
Voluntariat de Catalunya 

X    

Disseny dels continguts de les 
formacions en l’àmbit de la 
cooperació al 
desenvolupament, si escau 

X    

Impartir les sessions 
específiques X    

Prioritat  Baixa 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Formació amb continguts de l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (programa) 
Nombre de participants a les sessions específiques. 
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Àmbit d’acció 5.  Treball en xarxa  

Programa estratègic 14. Cooperació interdepartamental i interadministrativa 

Línia d’actuació 50. Actuacions de coordinació bilateral per a la millora de les 
polítiques públiques de foment de l’associacionisme i el voluntariat 

Actuació 118 . Desplegament i tancament del Pla de suport al TSAcat 2015-2018 

Descripció breu 
 

Al juliol de 2015 es presenta el 2n Pla de Suport al Tercer 
Sector Ambiental de Catalunya 2015-2018. El Pla 
s’estructura en 5 eixos d’actuació i es desenvolupa a través 
de 17 mesures. Anualment es publica un pla d’acció 
específic, consensuat amb el sector, on s’especifiquen les 
accions que s’executaran aquell any. Al finalitzar l’any es 
presenta el balanç del Pla d’acció. 
 
Entre les accions es destaca una campanya informativa per 
fomentar les donacions, accions conjuntes per promocionar 
i reconèixer el sector i la consolidació del projecte Tàndem, 
de col·laboració entre les entitats ambientals i el sector 
empresarial. 

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Diversificar els recursos públics i privats a l'abast de les 
entitats. (8) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell.  (10) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
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(14) 
 
Incrementar el treball en xarxa dels agents educatius i del 
món empresarial  amb les entitats. (15) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Millorar l’estructuració del TSAcat  

Fomentar el reconeixement social del sector  

Millorar el finançament 

Fomentar la participació pública i la incidència social i 
política 

Promoure la professionalització del sector i l’enfortiment del 
voluntariat 

Responsable  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitats ambientals de segon i tercer nivell i entitats base 
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Presentació i execució del pla 
d’acció 2018 X    

Balanç del Pla d’acció 2018  X   

Balanç de les accions 
executades al Pla de suport al 
TSAcat 2015-2018 

 X   

Prioritat  Alta 

Pressupost  2.622,65 € 

Indicadors 

• Execució de les actuacions: nombre d’accions 
executades total o parcialment. 

• Execució pressupostaria 
• Compliment del cronograma 
• Altres agents implicats i col·laboradors 
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Àmbit d’acció 5. Treball en Xarxa  

Programa estratègic 14.  Cooperació interdepartamental i administrativa 

Línia d’actuació 50. Actuacions de coordinació bilateral per a la millora de les polítiques 
de foment de l’associacionisme i el voluntariat 

Actuació  119.  Anàlisi i diagnòstic de les necessitats formatives per a la gestió i el 
desenvolupament de l’associacionisme de les entitats de persones immigrades, refugiades  
i retornades 

Descripció breu  
Realització d’activitats de formació especialment adaptades a les 
necessitats de gestió i de desenvolupament de les entitats de 
persones migrades, retornades o refugiades. 

Objectius 
estratègics 

Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Detectar les necessitats de formació específiques de les entitats 
de persones migrades, retornades o refugiades 

Dissenyar accions de formació adaptades a les necessitats 
d’aquestes entitats 

Executar les accions de formació per a la millora de la gestió i pel 
desenvolupament d’aquestes entitats 

Responsable  Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  201
8 

2019 2020 202
1 

Elaboració del qüestionari de detecció 
de necessitats formatives X    

Realització del diagnòstic de 
necessitats formatives  X   

Disseny i planificació de les activitats 
de formació  X   

Execució de les activitats de formació   X X 

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  • Nombre d’entitats que envien persones a les activitats de 
formació 

• Nombre de persones que participen en les activitats de 
formació 

• Nombre d’activitats de formació executades 
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Àmbit d’acció 5. Treball en Xarxa  

Programa estratègic 14.  Cooperació interdepartamental i interadministrativa 

Línia d’actuació 50. Actuacions de coordinació bilateral per a la millora de les polítiques 
de foment de l’associacionisme i el voluntariat 

Actuació 120 .  Anàlisi i diagnòstic de les necessitats formatives en voluntariat per les 
entitats de persones immigrades, refugiades i retornades  

Descripció breu  
Realització d’activitats de formació adreçades a les persones 
voluntàries que actuen en l’àmbit de l’associacionisme de 
persones immigrades, refugiades i retornades 

Objectius 
estratègics 

Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 

Objectius específics 

Detectar les necessitats de formació específiques per a les 
persones voluntàries que participen en les associacions de 
persones immigrades, retornades o refugiades 

Dissenyar accions de formació adaptades a les necessitats 
d’aquestes persones 

Executar les accions de formació  

Responsable  Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  201
8 

2019 2020 202
1 

Elaboració del qüestionari de detecció 
de necessitats formatives X    

Realització del diagnòstic de 
necessitats formatives  X   

Disseny i planificació de les activitats 
de formació  X   

Execució de les activitats de formació   X X 

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  • Nombre d’entitats que envien persones a les activitats de 
formació 

• Nombre de persones que participen en les activitats de 
formació 

• Nombre d’activitats de formació executades 
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa Estratègic 14.  Cooperació interdepartamental i interadministrativa 

Línia d’actuació 51. Actuacions d'impuls de la xarxa de Punts de Voluntariat Local 

Actuació 121 . Creació d'un espai web compartit amb els Punts de Voluntariat Local 
per a difondre les seves actuacions i potenciar el treball en xarxa 

Descripció breu  

Voluntariat.gencat.cat és un espai d’informació i servei 
entorn de l’associacionisme i el voluntariat. S’ha establert 
crear una extranet per millorar el treball en xarxa entre els 
Punts de Voluntariat Local i la DGACC 

Objectius estratègics 
Millorar l’acció coordinada entre les diferents 
Administracions Públiques i entre els diferents 
departaments de las Generalitat (17) 

Objectius específics 

Millorar el treball en xarxa entre els Punts de Voluntariat 
Local i la DGACC   

Augmentar el nombre de Punts de Voluntariat Local 

Donar a conèixer els Punts de Voluntariat Local de 
Catalunya 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Planificació i disseny X    

Desenvolupament X    

Proves i llançament X    

Millores i manteniment X X   

Prioritat  Alta 

Pressupost  4.356,00 € 

Indicadors  Disseny i desenvolupament de l’extranet de Punts de 
Voluntariat Local 
Número de Punts de Voluntariat Local que accedeixen a 
l’extranet 
Número de nous Punts de Voluntariat Local 
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 14. Cooperació interdepartamental i interadministrativa 

Línia d’actuació 51.  Actuacions d’impuls de la xarxa de Punts de voluntariat locals 

Actuació 122 . Cessió d’espai per ubicar Punts de voluntariat locals als equipaments 
cívics i difusió dels Punts més propers del territori 

Descripció breu  

Els equipaments cívics cedeixen espais a les 
administracions per a la realització de les seves actuacions, 
programes i activitats. 
Els equipaments cívics són punts de trobada de la 
ciutadania i entitats que el converteixen en un espai 
estratègic per ubicar els Punts de voluntariat locals.  

Objectius estratègics 

Millorar el reconeixement social i competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Fomentar el relleu als òrgans de govern a les entitats. (3) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

Donar a conèixer el treball de les entitats del territori a 
través dels Punts ubicats dins dels equipaments cívics. 

Donar conèixer les crides de voluntariat de les entitats del 
territori a través dels Punts ubicats dins dels equipaments 
cívics. 

Donar a conèixer les funcions dels Punts ubicats dins dels 
equipaments cívics. 

 

 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Administracions locals del territori 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Cessió d’espai per ubicar 
Punts de voluntariat locals als 
equipaments cívics i difusió 
dels Punts més propers del 
territori 

X X X X 
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Prioritat  Baixa 

Pressupost  Mitjans propis  

Indicadors  • Quants punts s’han instal·lat als equipaments cívics 
• Impacte territorial. Distribució dels punts per 

comarques 
• Valoració dels usuaris del casal amb el nou “servei” 
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 15.  Aliances estratègiques 

Línia d’actuació 52.  Organització d’espais de trobada, debat i reflexió estratègica 

Actuació 123 . Impuls d’un procés participatiu per a l’elaboració del Pla director de 
cooperació al desenvolupament 2019-2022 

Descripció breu  

Obertura d’un procés participatiu amb el sector de la 
cooperació (inclou ONGD, universitats, sindicats, altres 
associacions, etc...) per tal de copsar i recollir l’opinió 
d’aquest sector sobre els continguts del futur pla director 
de la cooperació catalana. 

Objectius estratègics 

Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la 
resta d’agents del territori. (13) 

Objectius específics 

Ampliar la participació a altres entitats que no estan 
representades al Consell de Cooperació al 
Desenvolupament 

Disposar d’un document amb les aportacions del sector 

Millorar la participació en el procés d’elaboració del Pla 
director 

 

 

Responsable  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i 
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Sub-direcció General de Qualitat Democràtica  

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Inici del procés participatiu   X    

Seguiment del procés   X    

Tancament del document de 
sistematització 

  X  
  

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Document amb la sistematització del procés de 
participació 
Número d’aportacions de les entitats 
Número d’entitats participants 
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Àmbit d’acció 5.  Treball en xarxa  

Programa estratègic 15.  Aliances estratègiques 

Línia d’actuació 52.  Organització d'espais de trobada, debat i reflexió estratègica 

Actuació 124 . Organització del Fòrum d’Educació i Cultura Popular en el marc del 
“Som Cultura Popular” 

Descripció breu  

La mostra de cultura popular i patrimoni immaterial “Som 
Cultura Popular” se celebra cada 2 anys en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de constituir 
un espai de trobada i reflexió per al sector. Aquest 2018 
s’ha fet un focus en la relació de la cultura popular amb 
l’educació a través d’un fòrum específic sobre el tema. 

Objectius estratègics Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les 
entitats. (14) 

Objectius específics 

 

 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  8.600,00 € 

Indicadors  Número d’assistents 
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 15.  Aliances estratègiques 

Línia d’actuació 53. Actuacions per a l’impuls de la participació de les entitats a les 
xarxes europees i internacionals 

Actu ació 125 . Col·laboració del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) 
com a entitat col·laboradora de la xarxa Dones NU.  

Descripció breu  

El CNDC participa en algunes sessions de Nacions Unides 
perquè té l’estatus consultiu especial amb l’ECOSOC 
(Consell Econòmic i Social de NU). Una de les comissions 
orgàniques de l’ECOSOC és la Comissió de la Condició 
Jurídica i Social de les Dones de Nacions Unides (CSW). 

Objectius estratègics 

Incrementar el treball col.laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Promoció de la participació i l’associacionisme de les 
dones.  

Impuls del treball en xarxa. 

 

 

 

Responsable  Institut Català de les Dones.  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Les entitats que treballen en programes en favor de la 
igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents 
entitats de dones del territori català, per a les qüestions 
vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de 
dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i 
educatiu que estiguin formalment constituïdes, d'acord amb 
els requisits que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques, o altra legislació especial que sigui 
aplicable per a determinades entitats; no tinguin ànim de 
lucre; i les seves finalitats no contradiguin els objectius del 
CNDC. 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Participació en sessions de la 
Comissió de la Condició 
Jurídica i Social de les Dones 
de Nacions Unides (CSW). 

X X X X 
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Prioritat  Alta 

Pressupost  8.392,59 € 

Indicadors  • Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament). 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat). 
• Compliment cronograma (%d’actuacions dins del 

termini). 
• Agents implicats i col·laboradors (número d’agents). 

 

 
  



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  273 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 15. Aliances estratègiques 

Línia d’actuació 54. Actuacions d’impuls dels espais de participació de les entitats 
amb les administracions públiques  

Actuació 126 . Pla de millora dels espais estables de participació de la Generalitat. 

Descripció breu  
Conjunt d’actuacions destinades a incorporar la visió de les 
entitats en la preparació de decisions relacionades amb les 
polítiques públiques de les administracions. 

Objectius estratègics 

Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible, 
adaptant-se a la realitat territorial i a la capacitat de gestió 
de les entitats. (11) 

Objectius específics 

Enriquir les decisions públiques amb la informació i valors 
de les entitats per tal d’adaptar-les a la complexitat social i 
millorar la qualitat democràtica del sistema polític. 

Aconseguir punts de vista diversos que ajudin determinar 
l’interès general. 

Aprovar decisions que tinguin en compte la sensibilitat 
social de les entitats. 

 

 

Responsable  Secretaria de Transparència i Govern Obert 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

El Govern i l’Administració de la Generalitat a través d’un 
treball interdepartamental. 

Cronograma 
. 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Tasca vigent en règim de 
continuïtat X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  - Nombre d’entitats beneficiàries. 
- Satisfacció de les entitats amb el desenvolupament del 
servei. 
- Satisfacció de les entitats amb l’impacte del servei. 
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Àmbit d’acció 5.  Treball en xarxa  

Programa estratègic 15.  Aliances estratègiques 

Línia d’actuació 54.  Actuacions d'impuls dels espais de participació de les entitats 
amb les administracions públiques 

Actuació 127 . Consell de l’Associacionisme Cultural   

Descripció breu  

El Consell de l’Associacionisme Cultural és el màxim 
òrgan consultiu del Departament de Cultura en matèria de 
cultura popular i associacionisme cultural. Aplega les 
federacions nacionals dels diferents àmbits per debatre 
sobre les polítiques públiques i els reptes del sector. Es 
reuneix almenys 2 cops l’any sota la presidència de la 
DGCPAC. 

Objectius estratègics 

Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les 
entitats. (14) 

Objectius específics 

 

 

 

 

 

Responsable  Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

     

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  Número de reunions 
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 15.  Aliances estratègiques. 

Línia d’actuació 54. Actuacions d’impuls dels espais de participació de les entitats 
amb les administracions públiques. 

Actuació 128 . Impuls i desenvolupament de les activitats del Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya (CNDC). 

Descripció breu  

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és 
l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut 
Català de les Dones que integra les representacions de les 
entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i 
la promoció de les dones, així com les diferents entitats de 
dones del territori català, per a les qüestions vinculades al 
Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els 
àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu. 

Objectius estratègics 

Fomentar la participació interna de les entitats. (6) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària dels teixit 
associatiu i a la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el secor públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Promoció de la participació i l’associacionisme de les 
dones. 

Impuls del treball en xarxa. 

 

 

 

Responsable  Institut Català de les Dones. Consell Nacional de les Dones 
de Catalunya. 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Les entitats que treballen en programes en favor de la 
igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents 
entitats de dones del territori català, per a les qüestions 
vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de 
dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i 
educatiu que estiguin formalment constituïdes, d'acord amb 
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els requisits que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques, o altra legislació especial que sigui 
aplicable per a determinades entitats; no tinguin ànim de 
lucre; i les seves finalitats no contradiguin els objectius del 
CNDC. 

Cronograma i 
subactuacions 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Reunions plenàries del Consell 
Nacional de les Dones de 
Catalunya (CNDC). 

X X X X 

Reunió de la Comissió de 
Coordinació. X X X X 

Reunions dels grups de treball.     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  • Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament). 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat). 
• Compliment cronograma (%d’actuacions dins del 

termini). 
• Agents implicats i col·laboradors (número d’agents). 
• Nombre de reunions. 

. 
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Àmbit d’acció 5.  Treball en xarxa  

Programa estratègic 15.  Aliances estratègiques 

Línia d’actuació 54. Actuacions d’impuls dels espais de participació de les entitats 
amb les administracions públiques                                           

Actuació 1 29. Dinamització del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 
(CCPC) com a òrgan permanent de consulta i participació dels representants dels 
pacients organitzats en entitats en el sistema català de salut. 

Descripció breu  

El CCPC és un espai estable de participació per a fer 
factible la incorporació de la veu de les persones amb 
necessitats de salut, en l’elaboració i desenvolupament de 
les polítiques de salut. 
El CCPC ha elaborat de forma participada el seu pla 
estratègic per al  període 2017-2020. 
Una de les seves accions més rellevant és l’elaboració del 
seu pla de participació. 

Objectius 
estratègics 

Impulsar la diversitat i el nombre de persones actives del 
teixit associatiu. (1) 
 
Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i 
el teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible 
la seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics  

Foment de la participació als diferents nivells del sistema 
de salut 

Contribuir a l’enfortiment i visibilitat de les entitats de 
pacients  

Potenciar el nou model relacional de les persones amb el 
sistema de salut 

Reconeixement i visibilitat del CCPC en el sector i en la 
societat 
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Responsable  Secretaria d’Atenció Sanitaria i Participació (SASP) 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Unitats del Departament de Salut/CatSalut i altres agents 
del Sistema de Salut. Organitzacions de pacients  i altres. 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Implantació Pla Estratègic 
2017-2020   X   X   X  

Elaboració Pla de 
Participació   X   X   

Implantació  Pla de 
Participació      X   X  

Prioritat  Alta 

Pressupost  38.000,00 € 

Indicadors  • Execució de les actuacions (% d’actuacions 
assolides completament) 

• Execució pressupostària (% del pressupost 
executat) 

• Compliment cronograma (% d’actuacions dins del 
termini) 

• Número de sessions dutes a terme per al disseny 
del pla de participació 

• Número de persones que han col·laborat en el 
disseny del pla estratègic 2017-2020 

• Nombre de persones que han col·laborat en el 
disseny del pla de participació  
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 15. Aliances estratègiques  

Línia d’actuació 54. Actuacions d’impuls dels espais de participació de les entitats 
amb les administracions públiques 

Actuació 130 . Dinamització de la Comissió de Seguiment del Pla de suport al TSAcat 

Descripció breu 
 

La Comissió de Seguiment és un espai d’informació i debat 
integrat per representants del tercer sector ambiental i de la 
Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és realitzar un 
seguiment de les accions que es realitzen en el marc Pla de 
suport al TSAcat 2015-2018. En aquest sentit, es 
convoquen reunions periòdiques per informar de les 
accions executades i de les que es preveuen executar, així 
com, per recollir propostes i debatre sobre determinats 
temes estratègics. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats. (7) 
 
Reconèixer el paper de les entitats de segon nivell i 
potenciar el seu rol de suport a les entitats federades de 
primer nivell. (10) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i el 
teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible la 
seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Establir de un espai de seguiment del Pla de suport entre el 
tercer sector ambiental i la Generalitat de Catalunya 

Augmentar la capacitat d’incidència del tercer sector 
ambiental en les polítiques públiques 

 

 

Responsable  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  

Altres agents Membres de la Comissió de Seguiment 
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implicats i 
col·laboradors  

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Reunions periòdiques de 
seguiment  X    

Espais de debat sobre 
temàtiques específiques X    

     

Prioritat  Mitja 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors 

• Execució de les actuacions 
• Compliment del cronograma 
• Agents implicats i col·laboradors 
• Reunions de seguiment realitzades 
• Espais de debat organitzats 
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa   

Programa estratègic 15. Aliances estratègiques 

Línia d’actuació 55. Actuacions de coordinació entre el món educatiu i les entitats 

Actuació 131 . Plans Educatius d’Entorn 

Descripció breu  

Proposta de cooperació educativa que té per objectiu 
aconseguir continuïtat i coherència entre les accions dels 
diferents agents educatius que operen en un territori, tant si 
pertanyen a l’educació formal com a la no formal o la 
informal. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Dur a terme accions de formació i coneixement per a les 
persones vinculades a les entitats. (9) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Aconseguir una xarxa educativa que doni una resposta 
global, integral i més eficaç als reptes educatius. 

Afavorir el treball i l'aprenentatge en xarxa entre els centres 
educatius i els diferents agents de l’entorn per aconseguir 
continuïtat i coherència educativa. 

Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la 
participació dels alumnes en espais de lleure 

Responsable  Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Ajuntaments, centres educatius i entitats 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Continuïtat de 114 PEE  X X X X 

Creació de 14 nous PEE X    
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Realització de jornades 
d’intercanvi i formació X X X X 

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  • Nombre de PEE 
• Nombre de municipis 
• Nombre de centres 
• Nombre d’alumnes 
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 15. Aliances estratègiques 

Línia d’actuació 56. Actuacions per potenciar el suport i la interrelació entre el món 
empresarial i les entitats. 

Actuació 132 . Impuls i suport del projecte Tàndem. cat   

Descripció breu 
 

Tàndem és un espai d’innovació ambiental, que disposa de 
dos espais: el Tàndem-LAB i el Marketplace ambiental. El 
projecte Tàndem promou la creació de projectes ambientals 
de caràcter innovador i amb valor social; genera reptes que 
han de ser solucionats amb una mirada interdisciplinària i 
treball en equip; afavoreix models de cooperació a mig-llarg 
termini; interpel·la a entitats ambientals, empreses, 
universitats, centres R+D+I, administracions, particulars, 
mitjans de comunicació, etc.; alinea les missions dels 
diferents agents i millora la seva cadena de valors. 

Objectius estratègics 

Diversificar els recursos públics i privats a l'abast de les 
entitats. (8) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 
 
Incrementar el treball en xarxa dels agents educatius i del 
món empresarial  amb les entitats. (15) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Diversificar els recursos públics i privats a l’abast de les 
entitats. 

Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. 

Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 

Incrementar el treball en xarxa dels agents educatius i del 
món empresarial amb les entitats. 

Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. 
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Responsable  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural +  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Obra Social “La Caixa”, Associació d’organitzacions 
registrades EMAS a Catalunya, entitats , universitats, 
centres de recerca, mitjans de comunicació, empreses, 
administracions, particulars, a la societat en general 

Cronograma  
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

 Proposta i elecció de l’àmbit 
d’actuació del projecte, cada 
any se centra en un tema 
concret 

X    

 Proposta d’estructura del 
Marketplace X    

 Organització del Marketplace 
en si mateix (buscar seu de 
celebració, fer-ne difusió, etc.) 

X    

 Actualització dels continguts 
de la web Tàndem.cat     

 Celebració del Marketplace X    

 Avaluació i recollida de 
conclusions x    

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors 

• Execució de les actuacions (% d’actuacions assolides 
completament). 

• Execució pressupostària (% del pressupost executat). 
• Compliment del cronograma (% d’actuacions dins del 

termini). 
• Agents implicats i col·laboradors (número d’agents). 
• Nombre i diversitat d’agents participants. 
• Nombre de persones inscrites i nivell de 

representativitat. 
• Nombre de propostes que s’han generat. 
• Grau de satisfacció dels assistents. 
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Àmbit d’acció 5.  Treball en xarxa  

Programa estratègic  16.  Impuls del treball comunitari 

Línia d’actuació 58. Actuacions per potenciar la participació activa de les entitats 
en els projectes comunitaris                                           

Actuació 1 33. Promoció de la participació de les entitats i de les persones en les 
estratègies de planificació en salut 

Descripció breu  

El Pla de Salut 2016-2020 contempla el disseny i la 
implementació  de nous projectes que tenen com a valor 
central l’atenció centrada en la persona. La participació de 
les entitats és una peça clau per adequar el sistema de 
salut a les necessitats de la ciutadania. 

Objectius 
estratègics 

Millorar el reconeixement social i/o competencial de les 
persones voluntàries i de les entitats. (2) 
 
Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Augmentar i optimitzar els recursos públics adreçats a les 
entitats (7) 
 
Millorar les relacions entre les administracions públiques i 
el teixit associatiu, simplificant els processos, fent possible 
la seva participació, adaptant-se a la realitat territorial i a la 
capacitat de gestió de les entitats. (11) 
 
Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics  

Promoure la participació de les entitats en els processos de 
planificació en salut de manera puntual (definició de 
models) 

Promoure la participació de les entitats de les entitats en 
els processos de models assistencials mitjançant 
comissions de seguiment de les estratègies.  

Promoure la participació de les entitats en la gestió de 
projectes concrets. 

Responsable  Direcció General de Planificació en Salut  

Altres agents 
implicats i 

Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació (SASP) i 
entitats i federacions del sector salut. 
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col·laboradors  

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Definició de les fites i dels 
projectes   X   X   X  

Definició de les activitats 
(formació, reunions...)   X   X   X  

Assoliment de fites i 
projectes   X   X   X  

 Assoliment de les activitats 
(nombre de reunions, 
nombre de persones 
implicades...) 

  X   X   X  

  
Avaluació   X   X    X  

 
 
 

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  • Execució de les fites i dels projectes (% de fites i 
projectes assolits) 

• Execució de les activitats (% d’activitats assolides, 
compliment cronograma (% d’actuacions dins el 
termini) 

• Número de reunions/sessions dutes a terme 
• Nombre de persones que han col·laborat  
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 16.  Impuls del treball comunitari   

Línia d’actuació 58. Actuacions per potenciar la participació activa de les entitats en 
els projectes comunitaris 

Actuació 134 .  Suport tècnic i econòmic als plans de dinamització comunitària 
inclusiva 

Descripció breu  

El Govern ofereix suport tècnic i econòmic a les entitats que 
lideren processos comunitaris en els seus territoris, per 
potenciar la seva capacitat de transformació del seu entorn 
amb metodologies participatives, altament empoderadores i 
que potencien el treball en xarxa dels diferents agents. El 
suport consisteix en l’acompanyament i assessorament 
tècnic, el reconeixement institucional i el suport econòmic 
per fer front a les despeses de contractació del/s tècnic/s 
comunitaris que són el motor dels plans comunitaris 

Objectius 
estratègics 

Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Empoderar les entitats que lideren els processos comunitaris 

Potenciar el treball en xarxa amb metodologia comunitària 

Reconèixer el rol de motor de canvi de les entitats en el seu 
entorn més proper i estimular la incorporació de les entitats a 
aquestes dinàmiques 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del DTASF 

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Ens locals, entitats del territori i serveis públics 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Acompanyament i 
assessorament continuat X    

Suport econòmic indirecte a 
través de CP X X   

Suport econòmic a través de la 
convocatòria de subvencions  X    

Prioritat  Alta 
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Pressupost  457.822,43 € 

Indicadors 

• Número de municipis  
• Número de plans 
• Número d’entitats 
• Persones beneficiàries  
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Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

Programa estratègic 16.  Impuls del treball comunitari 

Línia d’actuació 59.  Actuacions per potenciar la dimensió comunitària dels 
equipaments públics al servei de les entitats 

Actuació 135 . Impuls del treball en xarxa dels equipaments amb el teixit associatiu 

Descripció breu  

Els Casals Cívics de la Generalitat de Catalunya són espais 
públics de participació i convivència oberts a tothom, amb la 
missió principal de vertebrar la comunitat per afavorir la 
cohesió social, l’equitat,  l’arrelament i el sentiment de 
pertinença al país i promoure la transmissió de valors cívics 
i comunitaris que permetin la millora de la qualitat de vida 
dels ciutadans i les ciutadanes mitjançant un conjunt de 
serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat.   
Fonamenten la seva actuació en dos pilars bàsics: la 
consideració de la persona des d’una vessant global i la 
proximitat a les persones i al territori amb la participació de 
tots els agents implicats en el disseny de possibles 
actuacions. 
Pretén impulsar un conjunt d’actuacions per crear i 
consolidar el treball en xarxa amb el teixit associatiu del 
territori per assolir objectius comuns. 

Objectius estratègics 

Augmentar el coneixement dels projectes que 
desenvolupen les entitats vers el conjunt de la societat, i 
especialment vers les administracions públiques i a la resta 
d’agents del territori. (13) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 
 
Fomentar i incrementar la dimensió comunitària del teixit 
associatiu i la participació, cooperació i coordinació entre 
aquest, el sector públic, el sector privat lucratiu, la resta 
d’agents i la ciutadania. (16) 

Objectius específics 

Impulsar la relació i coneixement entre les entitats 
vinculades a l’equipament 

Impulsar la col·laboració a diferents nivells entre les entitats 
vinculades a l’equipament 

Implicació del treball conjunt de les entitats en la dinàmica 
de l’equipament 

Participació dels equipaments cívics en espais i xarxes de 
treball comunitari 

Facilitar el coneixement dels seus projectes a través de 
sessions d’espais als equipaments que permetin la 
realització de les seves activitats 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 
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Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Administracions locals i entitats del territori 

Cronograma 
 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Treball en xarxa dels 
equipaments X X X X 

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  Mitjans propis 

Indicadors  • Nombre d’entitats vinculades a un equipament 

 • Nombre de col·laboracions organitzades 
conjuntament entre les entitats vinculades a 
l’equipament 

 • Nivell d’implicació del treball conjunt de les entitats 
en la dinàmica de l’equipament 

 • Nombre d’espais i xarxes de treball comunitari en 
els que participen els equipaments cívics 

 
  



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  291 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

Àmbit d’acció 5. Treball en xarxa  

 
Programa estratègic 17.  Interconnexió digital i innovació 

Línia d’actuació 60. Actuacions d’impuls de plataformes tecnològiques que potenciïn 
el treball en xarxa 

Actuació 136 . Impuls de la plataforma tecnològica www.xarxanet.org 

Descripció breu  

Xarxanet.org (http://www.xarxanet.org) és una plataforma 
tecnològica que dóna suport a les organitzacions no 
lucratives i a les persones que comparteixen l’interès per 
l’associacionisme i el voluntariat. 
 
Xarxanet.org és un espai comunicatiu i d’interacció entre 
les organitzacions no lucratives i les persones amb 
inquietuds cíviques en llengua catalana, basat en una 
plataforma tecnològica a Internet. Promou el 
desenvolupament del món associatiu i de voluntariat i dels 
valors cívics i solidaris per mitjà de la comunicació i el 
treball en xarxa. 

Objectius estratègics 

Donar suport a les entitats per tal que els seus projectes 
siguin de qualitat i tinguin un major impacte social en la 
ciutadania. (4) 
 
Incrementar el treball col·laboratiu i en xarxa de les entitats. 
(14) 

Objectius específics 

Arribar a ser la principal porta d’accés al món associatiu i 
de voluntariat a Catalunya, mitjançant la participació 
multisectorial i multidisciplinària.  

Arribar a ser el punt de trobada, espai d’interacció, d’opinió, 
de reflexió, i participació de les entitats, per facilitar el 
treball i l’aprenentatge en xarxa que permet generar 
dinàmiques obertes i espontànies de relació entre els 
diversos agents socials, mitjançant un espai web 

Generar coneixement útil per a les entitats, tant per part de 
les entitats promotores i coordinadora com de les entitats 
col·laboradores, definides més endavant. 

Ser un espai comunicatiu i d’interacció entre les 
organitzacions no lucratives i les persones amb inquietuds 
cíviques en llengua catalana 

Promoure el desenvolupament del món associatiu i de 
voluntariat i dels valors cívics i solidaris per mitjà de la 
comunicació i el treball en xarxa 

Posar a l’abast de la ciutadania interessada en el 
voluntariat o en el món associatiu en general, directoris 
diversos per informar-se d’aquelles organitzacions que 
necessiten persones voluntàries per a dur a terme els 
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projectes que desenvolupen,  campanyes puntuals, o poder 
consultar l’agenda d’activitats de les entitats, rebre butlletins 
electrònics d’àmbits associatius diversos, articles d’opinió, 
alertes informatives, etc 

Responsable  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

Altres agents 
implicats i 
col·laboradors  

Entitats promotores i col·laboradores del projecte 

Cronograma 

Fases de l’actuació  2018 2019 2020 2021 

Execució del projecte X X X X 

Posada en funcionament del 
nou disseny X    

     

     

Prioritat  Alta 

Pressupost  436.154,37 € 

Indicadors  Número d’entitats col·laboradores i promotores que 
participen del projecte 
Numero de visites de l’espai 
Durada mitjana de cada visita 
Origen de les visites 
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MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PLA NACIONAL DE L’ASSOCIACION ISME I 

EL VOLUNTARIAT PNAV HORITZÓ 2021 

 

I. Introducció  

 

El PNAV Horitzó 2021 té la voluntat d’aplegar totes les polítiques públiques, 

impulsades per la Generalitat de Catalunya, destinades a la consolidació, la millora i 

l’enfortiment l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya. 

 

El Pla està impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que és la unitat directiva competent 

per promocionar l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya. El Pla respon a la 

necessitat de disposar d'una eina que defineixi les principals línies d'actuació i els 

objectius generals que marcaran l'actuació en matèria d’associacionisme i voluntariat 

de la Generalitat de Catalunya, a curt, mig i llarg termini, amb l’horitzó posat al 2021.  

Per tal d’elaborar-lo, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies ha comptat amb la col·laboració i participació de 

diferents departaments de la Generalitat. Aquesta col·laboració ha consistit, des del 

punt de vista pressupostari, en identificar aquelles accions que les diferents unitats 

directives realitzen en compliment de les seves competències que encaixen amb els 

objectius generals i les finalitats del PNAV, això és, que estan alineades amb les fites a 

aconseguir. Un cop identificades aquestes accions –algunes recurrents i amb una 

llarga tradició; d’altres impulsades i suggerides arran dels treballs conjunts en el marc 

del 3CCAV- s’ha procedit a quantificar primer i certificar a continuació el cost de cada 

una d’elles.  

En línies generals, el PNAV Horitzó 2021 no provocarà inicialment un augment de la 

despesa dedicada a l’associacionisme el voluntariat, ateses les circumstàncies de 

pròrroga pressupostària. Ara bé, és una hipòtesis plausible que en els anys posteriors, 

i en funció de l’evolució macroeconòmica a Europa, a l’Estat i a Catalunya i de la 

repercussió que aquesta evolució (o involució) pugui tenir sobre el creixement o no 

dels Pressupostos de la Generalitat, la despesa imputable a les polítiques de foment i 

suport de l’associacionisme i el voluntariat vagi creixent, per tal de donar resposta als 

objectius del Pla, sense que això suposi necessàriament un increment de la despesa 

pública, sinó una redistribució dels recursos disponibles.  
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II. Despeses imputables al PNAV 

 

El PNAV es finança a través del Pressupost la Generalitat de Catalunya.  

Per tal de realitzar aquesta memòria econòmica s’han quantificat les despeses que 

suposarà cadascuna de les actuacions previstes en el Pla d’Actuació Anual de 2018, ja 

que malgrat ser un Pla d’abast plurianual, la seva quantificació econòmica es realitza 

any per any, en funció de les disponibilitats i prioritats pressupostàries de cada un dels 

departaments i organismes públics.  

 

Anualment s’incorporarà i s’aprovarà la previsió de despesa de les diferents unitats 

directives i organisme públics vinculats per a cada una de les anualitat en les que el 

present Pla sigui vigent. 

 

S’ha exclòs de la seva quantificació i valoració les despeses relatives al personal de 

l’Administració de la Generalitat ja que aquests recursos són previstos en el capítol 1 

dels pressupostos generals i consisteixen en una despesa estructural i fixa. En cada 

una de les fitxes d’actuació incloses en el Pla d’Actuació Anual del 2018 s’informa dels 

costos econòmics de cada acció, i en cas que aquestes s’assumeixin a través de 

Capítol 1 es fa constar la llegenda “Mitjans propis” en l’apartat del cost. 

 

També s’ha exclòs de l’anàlisi la despesa d’aquelles actuacions que, en la data 

d’aprovació del Pla, no se n’ha pogut estimar l’import, era un import indeterminat o 

estava pendent de confirmació. Durant el procés de control i seguiment del Pla, i 

concretament de cada un dels Plans d’Actuació  Anual, que es realitzaran durant el 1tr 

quadrimestre de l‘any següent, es regularitzarà la informació econòmica i 

pressupostària, portant a terme una anàlisi del pressupost que estava previst executar 

en relació al realment executat; i així com també una anàlisi dels pressupost 

inicialment no previst i finalment invertit, per tal de disposar de les dades econòmiques 

de liquidació anual pressupostària, comparant la previsió inicial amb l’execució real.  

Tampoc s’han computat com a costos imputables al PNAV algunes actuacions de gran 

volum econòmic que no tenen una connexió directa i immediata amb la consecució 

dels objectius del PNAV però que sí contribueixen a millorar o potenciar alguns 

aspectes relacionats amb el Pla: en aquestes situacions, s’ha determinat que la millor 

opció era no imputar al PNAV el global de la despesa d’aquests tipus de programes 

(malgrat indicar-ne el seu cost) perquè fer-ho hagués suposat una distorsió excessiva 
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a l’hora de disposar d’un còmput realista i equilibrat dels recursos públics que el 

Govern destina a les polítiques de foment de l’associacionisme i el voluntariat. 

 

III. Cost previst. Descripció i anàlisi  

El còmput global del cost associat o vinculat a les actuacions de l’any 2018 del PNAV 

Horitzó 2021 és de 50.598.655,27 €, d’acord amb la distribució per departaments, 

unitats directives i/o organisme públic que consta en el quadre següent, i que 

coincideix amb les certificacions d’existència de crèdit de cadascun dels departaments 

i/o organismes públics que s’incorporaren a l’expedient. 

DEPARTAMENT IMPORT 2018 
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència  11.456.794,76 € 
Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea 1.803.500,00 €   
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  9.598.601,83 €   
Secretaria de Transparència i Govern Obert 54.692,93 €   
Departament de Cultura 4.431.708,03 € 
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 4.431.708,03 €   
Departament de Justícia 100.900,00 € 
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 10.900,00 €   
Direcció General d'Afers Religiosos 90.000,00 €   
Departament de la Presidència 11.131.169,78 € 
Consell Català de l'Esport 10.342.777,19 €   
Institut Català de les Dones 788.392,59 €   
Departament de Salut 1.362.331,47 € 
Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació 45.925,00 €   
Secretaria de Salut Pública 1.316.406,47 €   
Departament de Territori i Sostenibilitat 1.545.063,04 € 
Agència de l'Habitatge de Catalunya 577.348,00 €   
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  967.715,04 €   
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 20.543.688,19 € 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 5.803.042,66 €   
Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania 22.202,00 €   
Direcció General de les Famílies 1.002.691,23 €   
Direcció General de Protecció Social 7.537.777,30 €   
Direcció General de Joventut 6.128.000,00 €   
Agència Catalana de la Joventut 49.975,00 €   
Departament d'Empresa i Coneixement 15.000,00 € 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda 15.000,00 €   
Secretaria d'Universitats i Recerca 0,00 €   
Departament d'Educació 12.000,00 € 
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial  12.000,00 €   

TOTAL 50.598.655,27€ 

 

Les despeses imputades al PNAV Horitzó 2021 es classifiquen en dos tipus 

diferenciats de despesa: les despeses directament vinculades a la consecució dels 

objectius del PNAV i les despeses indirectament vinculades a la consecució dels 

objectius i que atenen primàriament a la consecució de diverses polítiques sectorials. 
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D’acord amb aquesta classificació, necessària tenint en compte la naturalesa del 

PNAV, que constitueix un instrument d’agregació i la coordinació d’actuacions de molts 

diversos departaments que tenen en comú el fet que, directament o indirecta 

persegueixen objectius coincidents, les despeses directament vinculades a la 

consecució dels objectius són les marcades amb el símbol (**): 

 

DEPARTAMENT IMPORT 2018 
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència  11.456.794,76 € 
Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea 1.803.500,00 €   
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  9.598.601,83 €   
Secretaria de Transparència i Govern Obert 54.692,93 €   
Departament de Cultura 4.431.708,03 € 
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 4.431.708,03 €   
Departament de Justícia 100.900,00 € 
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 10.900,00 €   
Direcció General d'Afers Religiosos 90.000,00 €   
Departament de la Presidència 11.131.169,78 € 
Consell Català de l'Esport 10.342.777,19 €   
Institut Català de les Dones 788.392,59 €   
Departament de Salut 1.362.331,47 € 
Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació 45.925,00 €   
Secretaria de Salut Pública 1.316.406,47 €   
Departament de Territori i Sostenibilitat 1.545.063,04 € 
Agència de l'Habitatge de Catalunya 577.348,00 €   
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  967.715,04 €   
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 20.543.688,19 € 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (**) 5.803.042,66 €   
Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania 22.202,00 €   
Direcció General de les Famílies 1.002.691,23 €   
Direcció General de Protecció Social 7.537.777,30 €   
Direcció General de Joventut 6.128.000,00 €   
Agència Catalana de la Joventut 49.975,00 €   
Departament d'Empresa i Coneixement 15.000,00 € 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda 15.000,00 €   
Secretaria d'Universitats i Recerca 0,00 €   
Departament d'Educació 12.000,00 € 
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial  

12.000,00 €   

TOTAL 50.598.655,27€ 

 

Així doncs, només un11,5% de les despeses assignades o vinculades al Pla d’Acció 

2018 són accions de despesa directa vinculada amb les polítiques de foment de 

l’associacionisme i el voluntariat (5.803.042,66€) mentre que la resta (88,5%) són 

despeses que responen primàriament necessitats socials derivades d’altres polítiques 

públiques sectorials (el foment de l’esport, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, 

la promoció de la cultura popular o el foment del lleure a Catalunya, per posar uns 

exemples) que poden ser qualificades de despeses indirectes o secundàries. Totes 

elles, de manera indirecta apunten cap a la consecució d’alguns dels 17 objectius 

estratègics del Pla i poden ser vinculades a algun dels àmbits d’Acció, programes 

estratègics i línies d’actuació, però no tenen coma objectiu primari l’enfortiment de les 

entitats i de la participació ciutadana a través del voluntariat: això fa que només es 
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tingui en consideració una despesa de 5.803.042,66€ com a  despesa directa del 

PNAV, als efectes oportuns. 

 

El detall de les actuacions del PNAV Horitzó 2021 que tenen despesa associada i 

vinculada amb càrrec als pressupostos de 2018 consta en el quadre següent:  

 
 

PROPOSTA ACTUACIONS 2018 DEPARTAMENT IMPORT  

Promoció del servei d’acollida de les Comunitats Catalanes a 
l'Exterior (CCE) a la població catalana emigrada vinculat al 
portal MónCat 

Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència  

3.500,00 € 

Convocatòria de subvencions per donar suport a actuacions 
de cooperació al desenvolupament i educació per al 
desenvolupament 

Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència  

3.750.000 € 

Convocatòria de subvencions per a la realització de 
programes concertats que posin en relació les tres línies 
estratègiques del Pla director i programes concertats 
d’educació per al desenvolupament per als anys 2017 i 2018 

Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència  

5.473.601,83 € 

Subvencions per a les comunitats catalanes a l’exterior 
(CCE) 

Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència  

1.800.000,00 € 

Acords amb coordinadores territorials d’ONGD (Girona i 
Lleida) i Lafede.cat (Barcelona) 

Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència  

315.000,00 € 

Assessorament a entitats per a millorar la seva participació 
interna 

Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència  

50.853,88 € 

Suport a les ONGD de les comarques de Tarragona  
Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència  

60.000,00 € 

Guia per a la millora de la participació interna de les entitats. 
Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència  

3.839,05 € 

Commemoració del Dia de l’Associacionisme Cultural: acte 
institucional i lliurament de diplomes a les entitats culturals 
amb aniversaris destacats 

Departament de Cultura 1.452,70 € 

Jornades de formació temàtiques per a associacions i 
tècnics municipals  Departament de Cultura 5.000,00 € 

Jornades de formació de colles de foc: Responsables de 
Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts Departament de Cultura 5.000,00 € 

Convocatòria de 7 línies d’ajuts per a donar suport a 
l’activitat de les entitats culturals Departament de Cultura 2.962.000,00 € 

Convocatòries per a realitzar obres de millora en 
equipaments culturals associatius Departament de Cultura 1.449.655,33 € 

Organització del Fòrum d’Educació i Cultura Popular en el 
marc del “Som Cultura Popular”  

Departament de Cultura 8.600,00 € 

Campanyes de difusió del projecte CerclesCat Departament de Justícia 1.000,00 € 
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Formació de persones voluntàries que actuen als centres 
penitenciaris de Catalunya Departament de Justícia 6.000,00 € 

Formació continua de voluntariat del projecte CerclesCat Departament de Justícia 900,00 € 

Formació inicial selectiva de voluntariat del projecte 
CerclesCat Departament de Justícia 3.000,00 € 

Subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la 
societat catalana i promoure el diàleg interreligiós 

Departament de Justícia 90.000,00 € 

Creació i dinamització de les Associacions Esportives 
Escolars (AEE) Departament de la Presidència 133.000,00 € 

Convocatòria d'ajuts per a clubs federats, programa B1 i B2 Departament de la Presidència 1.599.777,19 € 

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la 
realització de projectes i activitats per promoure la igualtat 
efectiva de dones i homes. 

Departament de la Presidència 780.000,00 € 

Convocatòria d'ajuts per activitats de les federacions 
esportives catalanes Departament de la Presidència 8.610.000,00 € 

Col·laboració del Consell Nacional de les Dones de 
Catalunya (CNDC) com a entitat col·laboradora de la xarxa 
Dones NU.  

Departament de la Presidència 8.392,59 € 

Difusió de la Llei 25/2015 i elaboració de la nova carta del 
voluntariat en salut Departament de Salut 22.000,00 € 

Subvencions per al finançament a entitats privades sense 
afany de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut 
per a la prevenció de la infecció per VIH/sida 

Departament de Salut 1.316.406,47 € 

Dinamització del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 
(CCPC) com a òrgan permanent de consulta  i participació 
dels representants dels pacients organitzats en entitats en el 
sistema català de salut. 

Departament de Salut 23.925,00 € 

Subvencions per a entitats i associacions de veïns dels 
barris d’habitatges administrats o gestionats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat 350.508,00 € 

Ajuts per a la promoció i la consolidació de la custòdia del 
territori a Catalunya 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

120.000,00 € 

Subvenció a la Institució Catalana d’Història Natural Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

19.835,39 € 

Subvenció a l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)  per la 
generació d'indicadors de qualitat ambiental i mobilització 
d'informació avifaunística per a la gestió del medi natural 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat 195.257,00 € 

Subvencions a associacions i fundacions del tercer sector 
ambiental de Catalunya per al finançament de projectes 
d'educació i sensibilització ambiental duts en règim de 
col.laboració   

Departament de Territori i 
Sostenibilitat 480.000,00 € 

Convocatòria d'ajuts específics per a entitats de 2n nivell Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

226.840,00 € 

Subvenció per a realitzar accions durant el 2018, d'acord 
amb el Pla de treball conjunt entre la Xarxa de Custòdia del 
Territori i el Departament 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat 150.000,00 € 

Desplegament i tancament del Pla de suport al TSAcat 
2015-2018 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

2.622,65 € 

Disseny, producció i divulgació d'una exposició sobre el 
voluntariat per promocionar-lo entre la ciutadania 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 19.747,20 € 
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Producció i difusió de tríptics informatius per promocionar el 
voluntariat entre la ciutadania 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 570,64 € 

Campanya de promoció de la campanya "Connectat al 
Voluntariat"  

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

18.094,82 € 

Campanya "Vine al cau, vine a l'esplai" Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

10.000,00 € 

Posada en marxa del nou disseny del web 
www.voluntariat.gencat.cat i dels diferents espais que la 
conformen 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 17.423,15 € 

Impuls i manteniment de la Plataforma "Connectat" al 
Voluntariat per facilitar la incorporació de les persones 
voluntàries a les entitats 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

43.153,44 € 

Atorgament del Premi Voluntariat 2017 Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

10.000,00 € 

Publicar bases i convocatòria i atorgar el Premi Voluntariat 
2018 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 10.000,00 € 

Publicar bases i convocatòria i atorgament dels Premis 
Civisme 2018 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

16.000,00 € 

Commemoració del Dia Internacional del Voluntariat a 
Catalunya 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 1.787,50 € 

Anàlisi  i difusió de resultats de l'enquesta a la joventut de 
Catalunya 2017 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

31.975,00 € 

Anàlisi i difusió de resultats de l'enquesta de participació 
política 2017 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

18.000,00 € 

Elaboració de materials pedagògics sobre els diferents 
aspectes de la Llei 25/2015 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

4.089,80 € 

Producció i difusió de tríptics informatius per divulgar el 
coneixement de la Llei 25/2015 i dels drets i deures de les 
entitats i de les persones voluntàries 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 1.141,28 € 

Programació de cursos de formació de voluntariat del 
PFAVC a demanda dels ens locals  

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 3.503,50 € 

Programació de cursos de formació de gestió de les 
associacions del PFAVC a demanda dels ens locals  

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

2.325,00 € 

Millora de les funcionalitats i disseny de l’Aula virtual del 
PFAVC per gestionar les formacions en línia 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 2.819,15 € 

Millora dels continguts i del disseny de la versió actual del 
CIV en línia 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

4.349,95 € 

Programació de convocatòries presencials del CIV a totes 
les demarcacions  

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 31.010,00 € 

Suport a les Escoles de Formació del PFAVC per a la a 
programació de formacions del voluntariat que actua en 
àmbits, sectors o col·lectius estratègics  

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

59.850,00 € 

Suport a les Escoles de Formació del PFAVC per a la 
programació de formacions de gestió de les associacions. 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

13.300,00 € 

Organització de l'Escola d'Estiu del Voluntariat Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 18.978,29 € 

Impuls d'un espai web i d'un butlletí específic que aglutini la 
informació actualitzada sobre finançament d'interès per a les 
entitats 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

Incorporat a la 
fitxa d'actuació del 
projecte 
xarxanet.org 
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Producció i difusió de tríptics amb la informació dels serveis 
de la DGACC adreçat a les entitats i la resta d'agents 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

1.141,24 € 

Subvencions per a programes de foment i promoció del 
voluntariat 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

834.906,26 € 

Subvencions per a programes estables d'activitats de 
caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, 
programes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra 
l'exclusió social i programes d'activitats i projectes per la 
promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social 
i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya  

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

2.843.778,96 € 

Subvencions per a programes i activitats d’acollida i 
integració social de les persones immigrades, sol·licitants de 
protecció internacional i catalanes retornades. Programes 
per a la igualtat i la no discriminació per raó d’origen. 
Programes de foment de l’interculturalisme.  (Programa D1) 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

22.202,00 € 

Subvencions a entitats de programes de promoció, mentoria 
i protecció a les persones grans i programes de lluita contra 
la violència i el maltractament a les persones grans  

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 157.969,65 € 

Subvencions a entitats que dins del seus projectes inclouen 
suport integral a les famílies 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

844.721,58 € 

Subvencions de programes de suport de serveis socials 
adreçat a les entitats 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

7.537.777,30 € 

Subvencions de suport a l'associacionisme juvenil Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

6.118.000,00 € 

Subvencions a projectes d'enfortiment de l'associacionisme 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 670.129,49 € 

Activació de serveis d'assessorament gratuït en matèria 
econòmica i comptable per a entitats sense ànim de lucre 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 25.397,83 € 

Activació de serveis d'assessorament gratuït en matèria de 
comunicació i tecnologia per a entitats sense ànim de lucre 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 14.092,31 € 

Activació de serveis d'assessorament gratuït en matèria 
jurídica per a entitats sense ànim de lucre 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 26.707,32 € 

Elaboració de càpsules de coneixement i recursos útils per a 
la millora de la gestió de les entitats 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 36.458,91 € 

Activació d'un servei d'acompanyament gratuït a entitats 
privades sense ànim de lucre per a la millora de l'entitat, de 
les seves actuacions i la seva sostenibilitat 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 21.731,60 € 

Manteniment de l'espai web NonProfit i distribució del butlletí 
electrònic en llengua anglesa per difondre l'activitat de les 
entitats catalanes a l'estranger 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

Incorporat a la 
fitxa d'actuació del 
projecte 
xarxanet.org 

Suport a les entitats amb materials i/o cessions d’espai 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 44.988,87 € 

Suport econòmic i tècnic als ens locals per a la posada en 
funcionament d'un Punt de Voluntariat Local  

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 43.116,05 € 

Suport econòmic i tècnic als ens locals per a la programació 
d'activitats i programes de promoció del voluntariat  

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

64.117,30 € 
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Creació d'un espai web compartit amb els Punts de 
Voluntariat Local per a difondre les seves actuacions i 
potenciar el treball en xarxa.  

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 4.356,00 € 

Suport tècnic i econòmic als plans de dinamització 
comunitària inclusiva 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 457.822,43 € 

Impuls de la plataforma tecnològica xarxanet.org Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

436.154,37 € 

Reconeixement de les formacions i competències  Departament d'Educació  12.000,00 € 

Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial per a les 
associacions de comerciants 

Departament d'Empresa i 
Coneixement 15.000,00 € 

 

 

a- Anàlisi per Departaments  

Si analitzem la despesa imputable al PNAV Horitzó 2021 per Departaments, es pot 

observar com el departament de la Generalitat que imputa més despesa en 

implementar actuacions del PNAV és el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, seguit pels departaments d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència i el de la Presidència. Per contra els departaments que menys despesa 

inverteixen en portar a terme actuacions del PNAV són  el Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, el de Polítiques Digitals i Administració Pública i el d’Interior, que no tenen 

cap actuació relacionada amb el Pla.   
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Si s’analitza la despesa per departaments relacionada amb el nombre d’actuacions 

previstes, s’observa quins departaments inverteixen recursos públics de manera més 

atomitzada, això és, desplegant un major nombre d’actuacions i per tant, assignant a 

cada una d’elles uns imports menors i quins departaments concentren en poques 

actuacions el gruix de la seva despesa. En el gràfics que s’exposa a continuació es pot 

observar el nombre d’actuacions de cada Departament. 

 

 
 
 

 
 
En el gràfic que s’exposa a continuació es pot observar la mitjana de despesa/actuació 

compromesa per cada un d’ells. 

 

 
 
b- Anàlisi per tipus de despesa.  

 

Pel que fa a les imputacions pressupostàries de la despesa, cal fer primer una anàlisi 

de quantes de les actuacions del PNAV per a l’any 2018 mereixen un esforç 
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pressupostari i quantes es porten a terme amb recursos propis de l’Administració de la 

Generalitat, això és, a través del capítol I.  

 

Les dades són aquestes 

 

 

El 40,44% de les actuacions s’assumeix amb els RRHH de la pròpia Administració de 

la Generalitat mentre que el 59,55% restant es finança en base als capítols 2, 4 o 7 del 

Pressupost.  

 

Analitzem ara quina és la distribució per capítols d’aquest 59,55% de les actuacions 

que no es porta a terme amb mitjans propis.  

 

 

Pel que fa al capítol pressupostari origen de la despesa, les dades mostren que el 

92,91% de la despesa global del PNAV pel que fa al 2018 s’imputa a despeses pròpies 

55

81

Capítol 1 Capítols 2, 4 i 7



 
 

 
 

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat - Horitzó 2021  304 
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

del capítol 4 (transferències corrents),  un 4,23% a despeses de capítol 2 (despeses 

corrents) i només un 2,87% a capítol 7 (transferències d’inversió).  

 

Aquestes dades mostren com el gruix de la despesa pública que el Govern inverteix en 

les polítiques de suport a l’associacionisme i el voluntariat es destina a dotar de 

recursos econòmics directes les entitats per tal de poder desenvolupar els seus 

projectes, i que l’instrument predominant és la subvenció a través de concurrència 

pública, i de manera més residual els convenis subvencionals i els premis.   
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c- Anàlisi per programes.  

 

La memòria econòmica mostra també quina és la distribució i l’esforç pressupostari de  

la Generalitat per a l’any 2018 per cada un dels Àmbits d’Actuació i dels Programes 

Estratègics. 

 

Despesa per àmbits d’actuació: 

 

 

Des del punt de vista pressupostari, el 96,84% de la despesa va destinat als 

programes estratègics i les línies d’actuació que preveuen actuacions en l’àmbit del 

Suport a les entitats. Es constata així que l’acció pública d’enfortiment de 

l’associacionisme passa bàsicament per una acció clàssica de foment, ja sigui en 

recursos econòmics o en espècie. 

 

Les resta d’àmbits d’acció queden muny lluny des del punt de vista de la despesa 

directa imputable: Treball en xarxa arriba al 2,07%, Promoció i sensibilització arriba al 

0,49% del total, seguit de l’àmbit de Formació i coneixement (0,39%) i finalment 

Reconeixement (0,21%)  

 

Els programes estratègics del PNAV són aquests 17: 

A1 Promoció i sensibilització 
P1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació vers la ciutadania  
P2. Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics 
P3. Comunicació digital 
P4. Promoció local, territorial i de proximitat 
 
 
A2 Reconeixement  
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P5. Reconeixement des de les institucions 
P6. Reconeixement específic en l'àmbit educatiu, ocupacional i de recerca 
 
A3 Formació i coneixement  
P7. Cooperació, impuls institucional i acords estratègics 
P8. Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 
P9. Formació especialitzada no vinculada al PFAVC 
 
A4 Suport a les entitats  
P10. Millora de procediments i tràmits 
P11. Finançament 
P12. Assessorament i acompanyament  
P13. Suport especialitzat 
 
A5 Treball en xarxa  
P14. Cooperació interdepartamental i interadministrativa 
P15. Aliances estratègiques 
P16. Impuls del treball comunitari 
P17. Interconnexió digital i innovació  
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L’anàlisi pressupostari per programes ofereix aquest resultat: 

 

Despesa per programes estratègics:  

 
Les dades també mostren que tots els 17 Programes Estratègics tenen imputades 

actuacions amb despesa, essent el programa P11 “Finançament”, que inclou les línies 

de subvencions el que està més dotat, amb una gran diferència respecte de la resta. 

Completen la terna de programes estratègic amb més dotació econòmica el P13 

(suport especialitzat a les entitats), i els P16 (Impuls treball comunitari) i P17 

(interconnexió digital)  
 

Aquesta memòria es completa amb els certificats d’existència de crèdit suficient i 

adequat per assumir els 50.598.655,27 €, de pressupost imputat al PNAV Horitzó 

2021.  

 


