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GUIA PREMI VOLUNTARIAT 2021 

Índex de continguts 

1. Qui pot participar en la convocatòria del Premi Voluntariat 2021? 

2. Quina és la dotació d’aquesta convocatòria? 

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 he de tenir en compte quan redacti el projecte? 

7. Si sóc l’entitat premiada, què he de fer? 

8. Si tinc dubtes, on em puc adreçar?  

1.Qui pot participar en la convocatòria del Premi Voluntariat 2021?  

Has de tenir present que només es poden presentar:  
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Recordeu! 

No es poden tornar a pressentar projectes premiats en els tres anys anteriors a 

la convocatòria 

Per a més informació consulteu les Bases Reguladores i la Convocatòria del Premi 

Voluntariat 2021 al web de voluntariat de la Generalitat de Catalunya  

2.Quina és la dotació d’aquesta convocatòria? 

La quantitat màxima destinada en aquesta convocatòria és de 20.000 euros, 

distribuïda en aquestes tres categories:  

 

 

3.Com heu de presentar la sol·licitud? 

L’heu de presentar de manera telemàtica. El formulari està disponible al portal de 

tràmits de la Generalitat de Catalunya o accedint a la pàgina web del voluntariat de 

Catalunya   

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

disposi d’un certificat electrònic vàlid. 

Podeu consultar els certificats electrònics vàlids a l’apartat web Vull identificar-ne 

digitalment 

Recordeu que només podeu presentar un sol projecte o activitat per entitat 

4.Quin és el tema de la convocatòria d’enguany?  

La convocatòria del Premi Voluntariat 2021 premia els projectes que han 

promogut les millors estratègies d’adaptació dels programes de voluntariat al 

nou context, i a les noves necessitats socials emergents. 

La temàtica d’enguany vol posar el focus en la capacitat d’adaptació de les entitats de 

voluntariat als nous contextos i a les noves realitats. Els darrers anys hem patit canvis 

socials importants amb l’aparició de nous reptes col·lectius als quals fer front. Per fer-

ho, hem hagut de transformar-nos amb l’objectiu d’adaptar-se als nous paradigmes i a 

les noves necessitats. Les entitats de voluntariat, com la resta d’agents claus en l’acció 

https://voluntariat.gencat.cat/entitats/premi-voluntariat/
http://tramits.gencat.cat/
http://tramits.gencat.cat/
https://voluntariat.gencat.cat/entitats/premi-voluntariat/
https://voluntariat.gencat.cat/entitats/premi-voluntariat/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/
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col·lectiva, s’han vist també en la necessitat de fer-ho i d’adaptar els seus programes 

de voluntariat per seguir transformant la realitat que els envolta. Aquesta capacitat 

d’adaptació i transformació ha requerit d’un gran esforç de les organitzacions de 

voluntariat. El premi Voluntariat 2021 vol reconèixer aquest esforç, premiant les millors 

estratègies d’adaptació dels programes de voluntariat que les entitats han dut a terme 

els darrers anys (2018, 2019 ó 2020). 

5.Consideracions generals 

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

 La puntuació mínima que cal aconseguir per optar al Premi Voluntariat és de 60 

punts. 

 Si cap sol·licitud assoleix la puntuació mínima de 60 punts, el Premi Voluntariat 

es declararia desert. 

6.Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el 

projecte?  

Els criteris de valoració de les propostes seran els següents: 

Criteri a: La qualitat del projecte o activitat presentat. La puntuació 

màxima que es pot obtenir són 50 punts.  

Dins d’aquest criteri, hi ha quatre apartats a valorar, que són: 

a.1) L’estructura del projecte o activitat, que té una puntuació màxima de 20 

punts. En aquest apartat es valora si: 

- S’inclou una detecció de necessitats objectives que justificava el projecte o activitat 

executat. Puntuació màxima de 4 punts 

- La metodologia d'intervenció va ser l'adequada per a un correcte abordatge de la 

problemàtica. Puntuació màxima de 4 punts 

- Les accions dutes a terme han estat coherents amb els objectius plantejats. 

Puntuació màxima de 4 punts 

- El calendari d’execució plantejat en el projecte va ser coherent amb el 

desenvolupament del projecte. Puntuació màxima de 4 punts 

- El projecte es va desenvolupar en xarxa amb altres agents del territori. Puntuació 

màxima de 4 punts 
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a.2) Els objectius assolits amb el projecte o activitat, amb una puntuació màxima 

de 20 punts. En aquest apartat es valora si: 

- Consta l’objectiu o objectius generals que es volien assolir amb el projecte o activitat 

executat. Puntuació màxima de 4 punts 

- L’objectiu o objectius assolits, estan alineats amb els objectius previstos inicialment. 

Puntuació màxima de 4 punts 

- S’inclou una selecció adequada d'indicadors clars i avaluables, alineats amb l’objectiu 

o objectius plantejats. Puntuació màxima de 4 punts 

- S’explica de forma clara i coherent quin impacte ha tingut el projecte o activitat a 

nivell extern (àmbit geogràfic, població destinatària...). Puntuació màxima de 4 punts 

- S’explica de forma clara i coherent quin impacte ha tingut el projecte o activitat a 

nivell intern. Puntuació màxima de 4 punts 

a.3) La incorporació de la perspectiva de gènere, amb una puntuació màxima de 

5 punts. En aquest apartat es valora: 

- Els indicadors vinculats al projecte s'han seleccionat amb perspectiva de gènere i 

s'informen desagregats per gèneres?. Puntuació de 2 punts 

- El quadre de professionals, membres de la direcció, persones associades i persones 

voluntàries del projecte té més d'un 40% de dones? Puntuació de 2 punts  

- La formulació del projecte i la documentació de l'entitat fan un ús del llenguatge no 

sexista i no discriminatori?. Puntuació d’1 punt. 

a.4) Els sistemes d’avaluació, amb una puntuació màxima de 5 punts. En aquest 

apartat es valora si: 

- El projecte o activitat inclou indicadors qualitatius i quantitatius. Puntuació màxima de 

2 punts 

- Els actors que han intervingut  en el projecte o activitat també han intervingut en 

l’avaluació. Puntuació màxima de 2 punts 

- L’avaluació s’ha plantejat de forma contínua al llarg de l’execució del projecte?. 

Puntuació d’1 punt 

Criteri b: Nombre i tipologia de les persones que han intervingut en el 

projecte. La puntuació màxima que es pot obtenir és de 15 punts.  

Dins d’aquest criteri es valoren si: 
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- En el global del projecte o activitat s’ha comptat amb la implicació de diferents perfils 

de persones vinculades a l’entitat. Puntuació màxima de 4 punts 

- Hi ha una representació equilibrada de tots els perfils de persones que intervenen 

(nombre de persones per cada perfil). Puntuació màxima de 3 punts 

- El disseny del projecte o activitat ha comptat amb diferents perfils de persones 

vinculades a l’entitat. Puntuació màxima de 2 punts 

- L’execució del projecte o activitat ha comptat amb diferents perfils de persones 

vinculades a l’entitat. Puntuació màxima de 2 punts 

- S’explica com es du a terme la implicació de totes les persones (en funció dels 

diversos perfils) que intervenen en el projecte executat. Fins a 4 punts 

Criteri c: El pes específic del voluntariat en el projecte presentat: La 

puntuació màxima que es pot obtenir són 25 punts.  

Dins d’aquest criteri es valora si: 

- L'entitat incorpora el voluntariat de persones que han estat beneficiàries de 

programes que du a terme l’entitat?. Puntuació de 3 punts 

- El projecte o activitat ha previst la participació de diferents perfils de persones 

voluntàries. Puntuació màxima de 3 punts  

- Les persones voluntàries han participat activament, en l’elaboració, execució i 

avaluació del projecte o activitat presentat. Puntuació màxima de 4 punts 

- L’entitat ha previst o habilitat espais estables (físics o virtuals), de participació interna 

pensats per a les persones voluntàries. Puntuació màxima de 4 punts 

- L’entitat especifica quins són els  mecanismes per la recollida de les 

aportacions/valoracions de les persones voluntàries realitzades en aquest projecte o 

activitat. Puntuació màxima de 4 punts 

- L’entitat va preveure espais de formació / informació per empoderar degudament a 

les persones voluntàries a fi d’executar degudament el projecte o activitat?. Puntuació 

màxima de 4 punts 

- L’entitat explica com s’ha gestionat i coordinat internament la participació del 

voluntariat per a la consecució de l’objectiu o objectius marcats? Puntuació màxima de 

3 punts 

Criteri d) Difusió pública del projecte, programa o iniciativa. La puntuació 

màxima que es pot obtenir és de 10 punts  

Dins d’aquest criteri es valora si: 



 

 
 
Passeig del Taulat, 266-270 
08019 Barcelona 
Tel. 93 483 10 00  6 

 
 

- Consta l’estratègia comunicativa global dissenyada per donar a conèixer el projecte. 

Puntuació màxima fins a 4 punts 

- L’entitat explica els recursos amb el que ha comptat per fer difusió del seu projecte o 

activitat. Puntuació màxima fins a 3 punts 

- L’entitat detalla els diferents canals a través dels quals s’ha dut a terme la 

comunicació del projecte. Puntuació màxima de 3 punts  

7. Si sóc l’entitat premiada, què he de fer?  

Si la vostra entitat és premiada, d’acord amb el que estableix el punt 2 d’aquesta guia, 

s’haurà de presentar a l’acte de commemoració del Dia Internacional del Voluntariat 

d’aquest any 2021. S’informarà convenientment a les entitats premiades del dia, el lloc, 

l’hora i el format de commemoració del Dia Internacional del Voluntariat.  

L’entitat premiada amb el 1r premi formarà part del Jurat per a l’edició de l’any 2022. 

8. Si tinc dubtes, on em puc adreçar?  

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a la bústia del Servei de Promoció de 

l’Associacionisme i el Voluntariat: spav.tsf@gencat.cat 
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