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PREMI VOLUNTARIAT 2019 
 
 
 
Què trobaràs en aquesta guia?  
 
Informació que us pot ser d’utilitat a l’hora de valorar: 
 

• els requisits que el vostre projecte o activitat haurà de complir  

• els elements que us permetran entendre la finalitat del Premi Voluntariat 2019  

• els aspectes a tenir en compte quan redacteu el vostre projecte.  

 
 

Índex de continguts  
 

 
1. Elements a tenir en compte abans d’iniciar la sol·licitud 
2. A qui va adreçat el Premi Voluntariat 2019? 
3. Com heu de presentar la sol·licitud 
4. Quin és el tema de la convocatòria d’enguany? 
5. Consideracions generals 
6. Quins criteris de valoració heu de tenir en compte quan redacteu el projecte? 
7. Quants projectes podeu presentar per al Premi Voluntariat 2019? 
8. Si ets l’entitat premiada, què has de fer? 
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1.Elements a tenir en compte abans d’iniciar la sol ·licitud 
 
 
Amb aquesta guia us oferim un resum dels aspectes més importants de les bases 

reguladores i de la convocatòria d’enguany. 

 

No obstant això, aquesta guia no pretén substituir la lectura de les bases reguladores ni de 

la convocatòria. Cal que les llegiu detingudament per poder conèixer totes les obligacions, 

condicions... que haureu de complir. 

 

Aquí podeu accedir al contingut de les bases reguladores: 

 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763607.pdf 
 

2. A qui va adreçat el Premi Voluntariat 2019?  
 
 
A les entitats inscrites en el Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya en la data de 

publicació de la convocatòria ordinària corresponent.  

 

3. Com heu de presentar la sol·licitud 
 
 
Des del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya: http://tramits.gencat.cat 

 

Caldrà que el representant legal de l’entitat, o la persona degudament autoritzada, disposi 

d’un certificat electrònic vàlid  (els podeu consultar accedint al web previ). 

 

Important ! 

Un cop tramitada la sol·licitud  el sistema us enviarà un avís electrònic per tal que 

annexeu: 

• Memòria breu de presentació de l’entitat 

• El projecte, programa o iniciativa ja implementada  d’acord amb la convocatòria 

anual 
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4. Quin és el tema de la convocatòria d’enguany?  
 
  
La societat catalana es caracteritza per la seva heterogeneïtat. Les nostres viles, ciutats i, 

d’una manera més directa, els barris, esdevenen espais on interaccionem persones de 

diversa procedència. Cadascun de nosaltres disposem d’un bagatge (personal, social, 

històric, motivacional, religiós, amb el qual concebem l’entorn més directe) amb el que ens 

relacionem amb la resta de persones amb qui compartim un espai comú. 

 

Per tal d’assolir una societat més transversal, més apoderada i més cohesionada s’han de 

dur a terme activitats o projectes, amb la implicació dels agents participants (entitats, 

persones beneficiàries ...), que facin d’aquesta diversitat, un valor que enriqueixi i permeti 

esdevenir una societat més madura i capacitada per als reptes del futur.  

 

Per aquest motiu, en l’edició d’enguany del Premi Voluntariat, es centra en les activitats o 

projectes que les entitats censades hagueu implementat en els darrers tres anys,  per a 

la millora de la cohesió social del territori des d e la diversitat dels diferents  agents 

implicats.  

 
 
5. Consideracions generals  
 

• La puntuació màxima que es pot assolir és de 100 punts . 

• La puntuació mínima que cal aconseguir per tal d’optar al premi Voluntariat és 

de 60 punts .  

• Si cap sol·licitud assolís la puntuació mínima de 60 punts , es podria declarar 

el Premi desert. 
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6. Quins criteris has de tenir en compte quan redac tis el projecte o 
activitat? 
 
Malgrat que no hi ha un model estàndard per a la presentació del projecte o activitat, cal que 

tingueu en compte els següents criteris de valoració: 

1) La qualitat del projecte  o activitat presentat , vinculats a l’objecte de la 

convocatòria  del projecte (puntuació màxima: 50 punts ). Aquest criteri valora: 

a. l’estructura del projecte o activitats que heu fet (fins a un màxim de 20 

punts). És important explicar també  la metodologia , és a dir, com heu dut  a 

terme el projecte o activitat, de  quina manera us heu organitzat per poder-lo 

desenvolupar i  fer-ne el seguiment. Expliqueu-nos com optimitzeu els vostres 

recursos de l’entitat (materials i humans). També podeu explicar el pla  

d’implementació , és a dir, com heu aterrat les actuacions concretes del 

projecte.  

b. els objectius , que concreten la finalitat del projecte presentat i que permetran 

assegurar que el projecte o activitat reïxi. Cal que siguin clars i que estiguin 

alineats amb el que pretén el projecte (fins a un màxim de 20 punts ). 

c. la incorporació de la perspectiva de gènere . Ens heu d’explicar si està 

present des del mateix moment del disseny del projecte i com, o si pel tipus 

de projecte només s’incorpora el llenguatge no sexista, o si no escau... (fins a 

un màxim de 5 punts ). 

d. els sistemes d’avaluació  per tal de verificar si s’han assolit els objectius del 

projecte que ens presenteu. Podeu explicar si preveieu un seguiment i 

avaluació continus, o al final del projecte. També ens podeu explicar com heu 

recollit la informació per poder fer l’avaluació (instruments), els indicadors que 

heu fet servir i com els heu recollit, els resultats que heu assolit (si estan en la 

línia del que preveieu abans del projecte) (fins a un màxim de 5 punts ). 

2) El pes específic del voluntariat  en el projecte presentat (fins a un màxim de 25  

punts ). Cal que ens expliqueu de quina manera ha participat el voluntariat en 

l’elaboració, execució i avaluació del projecte o activitats presentats, així com els 

espais  estables de participació interna pensats per a les persones voluntàries  i com 

es van preveure i recollir llurs aportacions.   

3) Nombre i tipologia de les persones que han intervingut en el projecte (puntuació 

màxima: 15 punts) . Es valora els diferents agents implicats en el projecte i el rol de 
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cadascun, com s’ha previst la implicació de totes les persones que intervenen en el 

projecte presentat i com ha estat la interacció entre tots ells i la vostra entitat. Es 

valora positivament que hi hagin participat el màxim de persones de l’entitat, no 

només en atenció al seu nombre, sinó també els diferents perfils (persones 

associades, personal contractat, persones usuàries i persones voluntàries), i els 

diferents graus d’implicació corresponents. 

4) Difusió (puntuació màxima: 5 punts).   Expliqueu quina estratègia vau seguir per 

donar a conèixer el projecte o activitat i amb quins recursos vau comptar.  

 

7. Quants projectes puc presentar per al Premi Volu ntariat 2019  

 

Només podeu presentar UN SOL projecte per entitat per tal de concórrer al Premi 

Voluntariat 2019. 

 
8. Si ets l’entitat premiada, què has de fer?  
 
Si la vostra entitat ha estat premiada, el projecte o activitat l’haureu de presentar a l’acte de 

commemoració del Dia Internacional del Voluntariat d’aquest any 2019. 

 

El dia, el lloc i l’hora de commemoració del Dia Internacional del Voluntariat, s’informarà 

convenientment a l’entitat premiada. 

 
 
 
 
 
 
 


