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PLA D’ACCIÓ 2018 DEL PLA NACIONAL DE
L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT
Introducció
El tancament del pla d’execució 2018 del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat
(PNAV en endavant), s’ha realitzat durant el mes d’abril de 2019.
Per a dur-lo a terme s’ha demanat a cadascun dels departaments de la Generalitat que van
fer constar mesures a executar dins del PNAV al llarg del 2018, que confirmessin o no
l’execució de les mateixes així com la modificació, si esqueia, de l’import previst.
Amb la informació obtinguda es va fer un primer buidatge i anàlisi de les dades més
rellevants, que es va presentar a la primera reunió ordinària del Consell de l’associacionisme
i el voluntariat (CAVC) celebrada en data 6 de març del 2019. En aquesta data encara no es
disposava de la confirmació de les dades executades durant el 2018 de:




El Consell Català de l’Esport, adscrit al Departament de la Presidència
El Departament de Salut
La Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, adscrita al
Departament d’Empresa i Coneixement.

Per aquest motiu, totes les dades que es van presentar al CAVC es van extreure deixant
fora de l’anàlisi els departaments / unitats anteriorment referits.
Posteriorment al dia 6 de març, i també al llarg del mes d’abril, es va disposar de la resta de
dades que mancaven, per la qual cosa s’ha pogut tancar el pla d’execució 2018 de forma
definitiva.

Presentació de les dades i Departaments implicats
Es comença la presentació de les dades més globals, per continuar progressivament
analitzant dades més concretes. Es presenten les dades segons els indicadors de seguiment
i control del PNAV que es recullen en el document de presentació del Pla.
Els Departaments que han presentat les dades són:










Dept. Treball, Afers Socials i Famílies
Dept. d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Dept. Presidència
Dept. Justícia
Dept. Empresa i Coneixement
Dept. d’Educació
Dept. de Cultura
Dept. Territori i Sostenibilitat
Dept. de Salut
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DADES GLOBALS
Indicadors globals estratègics
El PNAV conté una sèrie d’indicadors per a realitzar el control i seguiment dels objectius
estratègics. Són els següents:
Descripció de l’indicador
Execució de les actuacions
(% d’actuacions assolides completament)

Indicadors
globals

Actual

Objectiu
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

En base al quadre anterior es presenten els resultats del pla d’execució definitiu per l’anualitat
2018.

1. Execució pressupostària
Per aquest indicador, la previsió és arribar a complir, com a mínim, el 70% del pressupost
previst al començament de l’any 2018, en aquest cas. Les dades obtingudes són aquestes:
Import previst & import realment executat
La primera dada que es presenta és l’import realment executat i el percentatge que suposa
la despesa executada en relació a la despesa prevista inicialment.
Taula 1 – Percentatge d’execució del pressupost executat sobre el previst
IMPORT PREVIST IMPORT EXECUTAT
50.598.655,27€

50.274.964,08 €

PERCENTATGE D’EXECUCIÓ
99,36%
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Gràfica 1 – Import previst i import executat

Les dades globals mostren que s’ha executat el 99,36% del pressupost inicialment previst al
gener del 2018. Aquesta dada mostra un alt compliment d’aquest indicador, que vol dir que des d’un
punt de vista econòmic s’ha complert sobradament amb el mínim requerit.
Aquesta anàlisi únicament del pressupost invertit, tot i ser molt positiva, no és l’únic element que descriu
l’assoliment dels objectius del PNAV, però és un element molt important. Més endavant es recullen les
altres dades que permeten donar una visió més completa i qualitativa de l’execució del PNAV.
Seguidament es presenten les dades econòmiques detallades pels diferents Departaments, que han
executat mesures alineades amb els PNAV.
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Gràfica 2 – Import executat per cada Departament

Aquesta gràfica endreçada per ordre de més a menys despesa, mostra la gran diferència
entre departaments, que s’explica per les diferents competències i funcions de cadascun
d’ells. Aquells que es dirigeixen en bona part a les entitats privades sense ànim de lucre són
els que preveuen una despesa més elevada.
En la gràfica següent es poden veure els percentatges que representa la despesa executada
finalment, sobre la despesa prevista,per cadascun dels departaments. Ens alguns casos,
s’ha executat més despesa de la prevista.
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Gràfica 3 – Percentatge de l’import executat en relació a l’import previst

En aquesta gràfica es veu de forma molt clara com hi ha hagut tres departaments, el de
Treball, Afers Socials i Famílies, el de Justícia i el de Salut, que han destinat més
pressupost a les actuacions executades, de manera que han superat el que preveien
inicialment. Dos departaments han executat exactament el que tenien previst i tres han
destinat menys fons dels que preveien inicialment.
Aquestes dues gràfiques mostren que tots els departaments, de forma individual, han
complert amb l’objectiu pressupostari d’arribar com a mínim al 70% del pressupost previst.

Seguidament ens centrem en analitzar les dades de les mesures executades realment al
llarg del 2018

2. Execució de les actuacions
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Actuacions previstes & Actuacions executades
Per aquest indicador, l’objectiu era arribar a un 85% d’execució.
Es van preveure 136 actuacions per l’any 2018 i finalment s’han dut a terme 120 actuacions.
Cal aclarir que aquest nombre d’actuacions és el total de totes les previstes i de totes les
executades, i engloba tant les actuacions que tenien prevista dotació econòmica com les
que no en preveien i s’han fet amb mitjans propis dels departaments, que no ha suposat una
despesa econòmica afegida.
Taula 2 – Percentatge d’actuacions executades en relació a les actuacions previstes.

ACTUACIONS PREVISTES

ACTUACIONS EXECUTADES

PERCENTATGE D’EXECUCIÓ

136

120

88,24%

El percentatge d’execució de les actuacions previstes també s’ha complert, atès que s’ha
arribat al 88,24% d’execució.
Aquesta dada, juntament amb l’obtinguda per l’indicador d’execució pressupostària, indica
que s’han realitzat menys actuacions però l’import que s’hi ha destinat ha estat superior a
l’inicialment previst. Més endavant es presenten les dades més desglossades, de manera
que es pot identificar en quines línies estratègiques, programes i àmbits, s’ha concretat
aquest fet.
Abans de passar a detallar diferents aspectes de les actuacions executades, es presenta el
llistat definitiu de les 120 actuacions que finalment s’han dut a terme. Es troben recollides a
la taula 3.
Taula 3 – Actuacions executades
Nº
actuació

ACTUACIONS EXECUTADES 2018

1

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 €

2

Producció i difusió de tríptics informatius per
promocionar el voluntariat entre la ciutadania

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

570,64 €

3

Difusió i promoció del moviment juvenil organitzat
(MJO) a través del cens d'entitats juvenils

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

0,00 €

4

Jornades de portes obertes als equipaments culturals
associatius el Dia de l'Associacionisme Cultural

Departament de Cultura

0,00 €

5

Colaboració amb mitjans escrits (premsa) amb
seccions o programes específics sobre
associacionisme, voluntariat o tecnologia

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

0,00 €

6

Campanya de promoció de la campanya "Connectat
al Voluntariat"

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

18.094,82 €

7

Campanyes de difusió del projecte CerclesCat

Departament de Justícia

1.000,00 €

DEPARTAMENT

IMPORT
FINAL
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8

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

2.550,00 €

9

Campanya "Vine al cau, vine a l'esplai"

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

10.000,00 €

10

Creació i dinamització de les Associacions Esportives
Escolars (AEE)

Departament de la Presidència

133.000,00 €

11

Servei comunitari a 3r o 4t d’ESO

Departament d'Educació

0,00 €

12

Acords de col·laboració amb entitats o organitzacions
que promouen grans campanyes de mobilització
ciutadana.

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

0,00 €

13

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 €

14

Gestió de continguts del web corporatiu de la
DGCPAC

Departament de Cultura

0,00 €

15

Elaboració i difusió de continguts sobre
associacionisme i voluntariat juvenils al web
corporatiu Jove.cat

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

0,00 €

16

Butlletí culturapopular.mes

Departament de Cultura

0,00 €

17

Publicació del butlletí electrònic TSAcat

Departament de Territori i
Sostenibilitat

0,00 €

18

Difusió a les xarxes socials de continguts relatius a
associacionisme i voluntariat juvenils

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

0,00 €

19

Gestió d'un compte de Twitter propi per a la promoció
de l'associacionisme cultural

Departament de Cultura

0,00 €

20

Impuls i manteniment de la Plataforma "Connectat" al
Departament de Treball, Afers
Voluntariat per facilitar la incorporació de les persones
Socials i Famílies
voluntàries a les entitats

21

Assessorament gratuït a l’administració local en
relació a les entitats religioses

Departament de Justícia

22

Atorgament del Premi Voluntariat 2017

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

10.000,00 €

23

Publicar bases i convocatòria i atorgar el Premi
Voluntariat 2018

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

10.000,00 €

24

Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial per a les
associacions de comerciants

Departament d'Empresa i
Coneixement

15.000,00 €

25

Publicar bases i convocatòria i atorgament dels
Premis Civisme 2018

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

16.000,00 €

26

Reconeixements territorials de la SGE als esportistes
campions de categories joves i altres

Departament de la Presidència

0,00 €

27

Commemoració del Dia de l’Associacionisme Cultural:
acte institucional i lliurament de diplomes a les entitats Departament de Cultura
culturals amb aniversaris destacats

1.452,70 €

28

Commemoració del Dia Internacional del Voluntariat a Departament de Treball, Afers
Catalunya
Socials i Famílies

1.787,50 €

29

Reconeixement de l’experiència en voluntariat en
cicles formatius de formació professional inicial

Departament d'Educació

30

Anàlisi i difusió de resultats de l'enquesta a la
joventut de Catalunya 2017

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

43.153,44 €
0,00 €

0,00 €
1.500,00 €
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31

Anàlisi i difusió de resultats de l'enquesta de
participació política 2017

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

17.622,60 €

32

Acord de col·laboració amb l'ICQP per a la revisió del
PFAVC en clau competències

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

0,00 €

33

Reconeixement de les formacions i competències
(Fitxa P7_L24_A)

Departament d'Educació

0,00 €

34

Elaboració de materials pedagògics sobre els
diferents aspectes de la Llei 25/2015

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

4.089,80 €

35

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 €

36

Difusió de la Llei 25/2015 i elaboració de la nova carta
Departament de Salut
del voluntariat en salut

22.000,00 €

37

Programació de cursos de formació de voluntariat del
PFAVC a demanda dels ens locals

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

3.503,50 €

38

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 €

39

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 €

40

Millora dels continguts i del disseny de la versió actual Departament de Treball, Afers
del CIV en línia
Socials i Famílies

4.349,95 €

41

Programació de convocatòries presencials del CIV a
totes les demarcacions

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

31.010,00 €

42

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 €

43

Formació de persones voluntàries que actuen als
centres penitenciaris de Catalunya

Departament de Justícia

6.000,00 €

44

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 €

45

Jornades de formació temàtiques per a associacions i
tècnics municipals

Departament de Cultura

5.000,00 €

46

Jornades de formació de colles de foc: Responsables
Departament de Cultura
de Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts

5.000,00 €

47

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

Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència

6.940,00 €

48

Curs d'Iniciació d'aspirants a tècnics (CIATE) en
gestió de petites organitzacions

Departament de la Presidència

1.400,00 €

49

Formació de les persones educadores en el lleure
infantil i juvenil

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

3.316,61 €

50

Formació continua de voluntariat del projecte
CerclesCat

Departament de Justícia

900,00 €

51

Formació inicial selectiva de voluntariat del projecte
CerclesCat

Departament de Justícia

3.000,00 €

52

Organització de l'Escola d'Estiu del Voluntariat

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

18.978,29 €
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53

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
actuació núm.
120

54

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 €

55

Implementació de l'aplicació informàtica de l'Esport
Federat

Departament de la Presidència

0,00 €

56

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.

Departament de Justícia

0,00 €

57

Subvencions per a programes de foment i promoció
del voluntariat

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

834.906,26 €

58

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 €

59

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 €

60

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

3.750.000,00 €

61

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 €

62

Subvencions per a les comunitats catalanes a
l’exterior (CCE)

Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència

1.000.000,00 €

63

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 €

64

Subvencions destinades a fomentar la cultura
religiosa en la societat catalana i promoure el diàleg
interreligiós

Departament de Justícia

99.651,75 €

65

Convocatòria d'ajuts per a clubs federats, programa
B1 i B2

Departament de la Presidència

1.599.777,19 €

66

Convocatòria de 7 línies d’ajuts per a donar suport a
l’activitat de les entitats culturals

Departament de Cultura

2.962.000,00 €
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67

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

660.522,18 €

68

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 €

69

Subvencions a entitats que dins sel seus projectes
inclouen suport integral a les famílies

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

844.721,58 €

70

Subvencions de programes de suport de serveis
socials adreçat a les entitats

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

7.537.777,30 €

71

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 €

72

Subvencions de suport a l'associacionisme juvenil

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

6.718.526,74 €

73

Ajuts per a la promoció i la consolidació de la custòdia Departament de Territori i
del territori a Catalunya
Sostenibilitat

120.000,00 €

74

Subvenció a la Institució Catalana d’Història Natural

Departament de Territori i
Sostenibilitat

19.835,39 €

75

Subvenció a l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) per la
generació d'indicadors de qualitat ambiental i
Departament de Territori i
mobilització d'informació avifaunística per a la gestió
Sostenibilitat
del medi natural

195.257,00 €

76

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 €

77

Subvencions a la competitivitat de l'empresa a través
de les associacions de comerciants

Departament d'Empresa i
Coneixement

0,00 €

78

Subvencions a projectes d'enfortiment de
l'associacionisme

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

79

Convocatòries per a realitzar obres de millora en
equipaments culturals associatius

Departament de Cultura

80

Subvencions adreçades a les federacions tant d’àmbit
Departament de Cultura
nacional com local

81

Convocatòria d'ajuts per activitats de les federacions
esportives catalanes

Departament de la Presidència

82

Convocatòria d'ajuts específics per a entitats de 2n
nivell

Departament de Territori i
Sostenibilitat

226.840,00 €

83

Acords amb coordinadores territorials d’ONGD
(Girona i Lleida) i Lafede.cat (Barcelona)

Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència

315.000,00 €

84

Subvenció per a realitzar accions durant el 2018,
Departament de Territori i
d'acord amb el Pla de treball conjunt entre la Xarxa de
Sostenibilitat
Custòdia del Territori i el Departament

150.000,00 €

85

Activació de serveis d'assessorament gratuït en
matèria econòmica i comptable per a entitats sense
ànim de lucre

25.397,83 €

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

670.129,49 €
1.449.655,33 €
Inclòs a
l'actuació 66
8.610.000,00 €
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86

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 €

87

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 €

88

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 €

89

Suport telemàtic a les Comunitats Catalanes a
l’Exterior (CCE)

Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència

0,00 €

90

Assessorament telefònic i telemàtic a les entitats
culturals

Departament de Cultura

0,00 €

91

Assessorament gratuït a les entitats religioses

Departament de Justícia

0,00 €

92

Suport a les Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE)

Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència

0,00 €

93

Assessorament en la tramitació documental al
Registre d'Entitats Esportives

Departament de la Presidència

0,00 €

94

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 €

95

Assessorament a entitats per a millorar la seva
participació interna

Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència

50.853,88 €

96

Suport a les ONGD de les comarques de Tarragona

Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència

56.907,00 €

97

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
actuació núm.
120

98

Suport puntual a grups de cultura popular per
participar en festivals i trobades internacionals

Departament de Cultura

99

Guia per a la millora de la participació interna de les
entitats.

Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència

100

Departament d'Acció Exterior,
Suport logístic i material a les Comunitats Catalanes a
Relacions Institucionals i
l’Exterior (CCE)
Transparència

101

Suport a les entitats amb materials i/o cessions
d’espai

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

54.383,95 €

102

Elaboració i difusió de documentació i informació
relativa a associacionisme i voluntariat juvenil

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

0,00 €

103

Assessorament i acompanyament al mon local en les
polítiques de foment de l'associacionisme i el
voluntariat

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

0,00 €

Inclòs a
l'actuació 66
3.839,05 €

0,00 €
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104

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 €

105

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 €

106

Desplegament i tancament del Pla de suport al
TSAcat 2015-2018

Departament de Territori i
Sostenibilitat

107

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 €

108

Cessió d’espai per ubicar Punts de voluntariat locals
als equipaments cívics i difusió dels Punts més
propers del territori

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

0,00 €

109

Impuls d’un procés participatiu per a l’elaboració del
Pla director de cooperació al desenvolupament 20192022

Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència

0,00 €

110

Organització del Fòrum d’Educació i Cultura Popular
en el marc del “Som Cultura Popular”

Departament de Cultura

8.600,00 €

111

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 €

112

Desenvolupament de les activitats del Consell
Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC)

Departament de la Presidència

0,00 €

113

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

114

Dinamització de la Comissió de Seguiment del Pla de
suport al TSAcat

Departament de Territori i
Sostenibilitat

0,00 €

115

Plans Educatius d’Entorn

Departament d'Educació

0,00 €

116

Impuls i suport al projecte Tàndem.cat

Departament de Territori i
Sostenibilitat

0,00 €

117

Promoció de la participació de les entitats i de les
persones en les estratègies de planificació en salut

Departament de Salut

0,00 €

118

Suport tècnic i econòmic als plans de dinamització
comunitària inclusiva

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

457.822,43 €

119

Impuls del treball en xarxa dels equipaments amb el
teixit associatiu

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

0,00 €

120

Impuls de la plataforma tecnològica xarxanet.org

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

436.154,37 €

0,00 €

38.000,00 €

Per tal de poder tenir informació més concreta sobre les actuacions executades, a
continuació es presenten les dades que recullen, per departaments, quin nombre de
mesures tenien previstes executar al llarg del 2018 (tant si eren realitzades amb mitjans
propis com si tenien dotació pressupostària).
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Les dades es presenten de dues maneres:



Indicant el nombre de mesures previstes i les realment executades
Indicant el percentatge que suposen les mesures executades en relació a les
previstes inicialment.

Gràfica 4 – Nombre de mesures previstes i nombre de mesures realitzades

Aquesta gràfica mostra la gran varietat pel que fa al nombre de mesures previstes per cada
departament. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per les seves funcions i
competències i com a líder del PNAV, és el que desenvolupa un nombre més elevat de
actuacions. A la gràfica 5 es pot veure el percentatge executat.
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Gràfica 5 – Percentatge de mesures realitzades en relació a les previstes

En aquesta gràfica es pot veure com el percentatge d’execució es situa, per cada
departament, per sobre del 75% previst.
Cinc departaments arriben a executar el 100% de les actuacions previstes, si bé son els
departament que, des d’un punt de vista del nombre de mesures, executen la menor
quantitat d’actuacions.
Els departaments de Cultura i Territori i Sostenibilitat presenten un índex d’execució per
sobre del 90%, sent un percentatge important atès que són dos dels departaments que,
juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tenen un contacte més
elevat amb entitats privades sense ànim de lucre.
El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha realitzat més del 85% de les
actuacions previstes. L’elevat nombre d’actuacions que ha realitzat (55 sobre 64), porta a
considerar que és un bon percentatge.
En darrer lloc queda el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, que ha executat més del 76% d’actuacions, en total 13, que tot i ser el
percentatge més baix, suposa en nombre d’actuacions les mateixes o més que les
executades pels dos departaments que han executat per sobre del 90%.
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Mesures amb import assignat & mesures fetes amb mitjans propis
Gràfica 6 – Nombre de mesures executades al 2018: amb import assignat i realitzades
amb mitjans propis (Capítol 1)

Total de mesures executades: 120; 84 amb import i 36 amb mitjans propis
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Gràfica 7 – Percentatge que representa cada tipus de mesura sobre el total

De la gràfica 5 destaca el fet que en el cas de tots els departaments el nombre d’actuacions
amb import assignat està per sobre de les mesures que es desenvolupen només amb
mitjans propis, excepte en el cas del Departament d’Educació, en què totes quatre mesures
executades han estat amb mitjans propis.

Seguidament es presenten les dades detallades per àmbits i programes, globalment i per
departaments.
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DADES DELS ÀMBITS I DELS PROGRAMES DEL PNAV
Els indicadors de seguiment previstos pels 5 àmbits del PNAV són els mateixos que els
previstos globalment pel PNAV, i tenen els mateixos percentatges mínims de compliment.
Seguidament es reprodueixen les dades en relació als àmbits.
Descripció de l’indicador
Execució de les actuacions
(% d’actuacions assolides completament)

Indicadors
A1. Promoció
sensibilització

Actual

85%

Execució pressupostària
(% del pressupost executat)

70%

Compliment cronograma
(%d’actuacions dins del termini)

70%

Altres agents implicats i col·laboradors
(número d’agents)
Descripció de l’indicador
Execució de les actuacions
(% d’actuacions assolides completament)

Indicadors
A2.
Reconeixement

20
Actual

Objectiu
85%

Execució pressupostària
(% del pressupost executat)

70%

Compliment cronograma
(%d’actuacions dins del termini)

70%

Altres agents implicats i col·laboradors
(número d’agents)
Descripció de l’indicador
Execució de les actuacions
(% d’actuacions assolides completament)

Indicadors
A3. Formació i
coneixement

Objectiu

20
Actual

Objectiu
85%

Execució pressupostària
(% del pressupost executat)

70%

Compliment cronograma
(%d’actuacions dins del termini)

70%
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Altres agents implicats i col·laboradors
(número d’agents)
Descripció de l’indicador
Execució de les actuacions
(% d’actuacions assolides completament)

Indicadors
A4. Suport a
entitats

20
Actual

85%

Execució pressupostària
(% del pressupost executat)

70%

Compliment cronograma
(%d’actuacions dins del termini)

70%

Altres agents implicats i col·laboradors
(número d’agents)
Descripció de l’indicador
Execució de les actuacions
(% d’actuacions assolides completament)

Indicadors
A5. Treball en
xarxa

Objectiu

20
Actual

Objectiu
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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Actuacions previstes per cada àmbit & actuacions executades per cada àmbit
Gràfica 8 – Nombre d’actuacions previstes i nombre d’actuacions executades

Es pot veure com només en l’Àmbit 2. Reconeixement s’han executat totes les mesures
previstes, si bé també és l’àmbit que tenia un menor nombre de mesures previstes sobre el
conjunt total del PNAV. A la resta d’àmbits no s’han realitzat totes les mesures previstes,
però des d’un punt de vista de nombre d’actuacions, es pot dir que s’han realitzat una bona
part de les previstes.
A la gràfica 9 es presenten les dades percentuals d’execució i acaben d’aportar informació
sobre l’execució.
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Gràfica 9 – Percentatge d’execució de les mesures en relació a les previstes

En aquesta gràfica es pot veure com el percentatge d’execució de mesures per a cada àmbit
és dispar. Un dels àmbits s’ha executat en la seva totalitat i dos estan per sobre del 90%
d’execució. En el cas de l’Àmbit i al 5 no s’arriba al 85% mínim previst a l’indicador però en
el cas de l’Àmbit 1 es troba per sobre del 80% d’execució i en el cas de l’Àmbit 5 es situa
just al 75%. Tot i que dos dels àmbits no arriben al 85%, es considera que els percentatges
obtinguts són bons, atès que l’any 2018 va ser un any d’execució difícil per la situació de
manca de govern durant els primers mesos de l’any, conseqüència de l’aplicació de l’article
155 sobre la Generalitat de Catalunya. Aquesta situació va provocar que el ritme d’actuació
habitual no es pogués desenvolupar segons l’habitual.
La informació que s’acaba de presentar es complementa amb les dues gràfiques següents
(la 10 i la 11), que mostren com els imports executats a cada àmbit no han disminuït en el
mateix percentatge, i que en algun cas fins i tot han augmentat.
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Dotació econòmica prevista per cada àmbit & Dotació executada per cada
àmbit
Gràfica 10 – Import previst i realment executat segons els diferents àmbits
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Gràfica 11 – Percentatge de despesa executada en relació a la prevista

Si s’agafa de referència el percentatge d’execució d’actuacions, es detecta que, pel que fa a
la despesa, el patró d’execució dels diferents àmbits és diferent. En el cas dels Àmbits que
presenten una execució d’actuacions del 100% o per sobre del 85%, a nivell pressupostari
mostren una tendència diferent:
 En el cas de l’àmbit 2, s’executen el 100% de mesures però la despesa baixa fins al
70,40%, tot i que arriba al 70% de despesa prevista.
 L’àmbit 3 té una execució d’actuacions del 91,30%, i la dotació econòmica supera
aquest percentatge, situant-se al 99,82%, arribant pràcticament al 100% de la
despesa prevista.
 Molt similar a l’àmbit 3 es troba l’àmbit 4, que presenta el 94,34% d’actuacions
executades i un 99,38% de despesa executada
Pel que fa als àmbits 1 i 5, que en el cas de les actuacions executades es trobaven per sota
del percentatge mínim que recull l’indicador, mostren un compliment diferent pel que fa a la
despesa:
 L’àmbit 1 presenta un 80,77% d’actuacions executades però en canvi l’execució
pressupostària ha estat del 99,61%. Tot i la menor quantia d’actuacions que s’han
pogut dur a terme, la despesa final invertida ha estat pràcticament la inicialment
prevista.
 En el cas de l’àmbit 5, malgrat estar a un 75% de les actuacions previstes, la
despesa executada ha superat la inicialment prevista en més d’un 1%.
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Aquestes dades donen una imatge més completa del grau d’assoliment en el sentit que, més
enllà del percentatge que es considera mínim segons els indicadors establerts, la
combinació d’actuacions / despesa realitzades dona elements per pensar que en el seu
conjunt s’ha assolit el nivell mínim previst. De fet les dades globals van en aquesta línia.
Per tal d’acabar de detallar la presentació de les desglossades per àmbits, les gràfiques de
la 12 a la 21 mostren la informació desglossada tenint en compte els diferents programes
que conformen cada àmbit.
Gràfica 12 – Àmbit 1 Promoció i sensibilització. Actuacions previstes i executades a
cada programa
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Gràfica 13. Promoció i sensibilització. Percentatge d’actuacions executades sobre les
previstes en cada programa.

Gràfica 14 – Àmbit 2 Reconeixement. Actuacions previstes i executades a cada
programa
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Gràfica 15 - Àmbit 2 Reconeixement. Percentatge d’actuacions executades sobre les
previstes en cada programa.
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Gràfica 16 - Àmbit 3 Formació i coneixement. Actuacions previstes i executades a
cada programa

Gràfica 17 - Àmbit 3 Formació i coneixement. Percentatge d’actuacions executades
sobre les previstes en cada programa.
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Gràfica 18 – Àmbit 4 Suport a les entitats. Actuacions previstes i executades a cada
programa
30

28
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procediments i tràmits

P11 Finançament
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acompanyament

P13 Suport especialitzat

previstes

Gràfica 19 - Àmbit 4 Suport a les entitats. Percentatge d’actuacions executades sobre
les previstes en cada programa.
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Gràfica 20 – Àmbit 5 Treball en xarxa. Actuacions previstes i executades a cada
programa

Gràfica 21 – Àmbit 5 Treball en xarxa. Percentatge d’actuacions executades sobre les
previstes en cada programa.
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Tot seguit es presenten conjuntament les dades dels diferents programes del PNAV, tant pel
que fa al nombre d’actuacions com amb l’import destinat. i les dades sobre el nombre de
mesures i l’import destinat als diferents programes.
Gràfica 22 – Nombre previst de mesures a cada programa i nombre de mesures
executades a cada programa

En la gràfica següent es presenten les dades del percentatge d’execució.
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Gràfica 23 – Percentatge d’execució de les mesures de cada programa en relació a les
previstes
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Em més de la meitat dels programes (10) s’ha executat tot el que estava previst (100% de
les mesures). En cinc dels programes s’ha mantingut una execució per sobre del 75% i en
dos dels programes s’ha executat el 60%.
A la taula i gràfiques següents es mostren les dades de previsió i execució pressupostària dels
programes

Previsió pressupostària dels 17 programes & Despesa realment executada
Taula 3 – Pressupost previst i pressupost executat per cadascun dels programes

PROGRAMES

PREVIST

P17. Interconnexió digital i innovació

436.154,37 €

436.154,37 €

P16. Impuls del treball comunitari

457.822,43 €

457.822,43 €

40.917,59 €

54.992,59 €

114.212,00 €

111.589,35 €

48.827,92 €

58.223,00 €

235.241,85 €

232.148,85 €

48.718.366,45 €

48.409.067,12 €

1.141,24 €

1.141,24 €

32.878,29 €

44.534,90 €

117.329,10 €

117.329,10 €

P7. Cooperació i impuls institucional i acords estratègics

45.059,58 €

33.059,58 €

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

49.975,00 €

19.112,60 €

P5. Reconeixement des de les institucions
P4. Promoció local, territorial i de proximitat

54.240,20 €
0,00 €

54.240,20 €
0,00 €

P3. Comunicació digital

60.576,59 €

60.576,59 €

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

147.500,00 €

146.550,00 €

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

38.412,66 €

38.412,66 €

P15 Aliances estratègiques
P14. Cooperació interdepartamental i interadministrativa
P13 Suport especialitzat
P12. Assessorament i acompanyament
P11 Finançament
P10 Millora de procediments i tràmits
P9. Formació especialitzada no vinculada al PFAVC
P8. Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de
Catalunya

EXECUTAT

A la gràfica següent es pot veure el percentatge d’execució del pressupost per programes
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Gràfica 24 – Percentatge d’execució pressupostària per programes

A la taula anterior i en aquesta gràfica es constata que hi ha 3 programes en els que s’ha
acabat destinant una dotació econòmica superior a la inicialment prevista.
Dels altres 14 programes, un d’ells (el P4), no tenia destinada dotació econòmica perquè les
accions previstes s’han executat amb mitjans propis. Els altres 13 es distribueixen així: 7
han destinat el 100% de la despesa prevista; 4 han executat més del 90% previst; 1 es troba
lleugerament per sota del 75% d’execució inicialment previst i en el darrer, el P6, només s’ha
executat el 38,24%.
Tal com es veu en les diferents gràfiques presentades, el P11 Finançament és el que porta
una major despesa econòmica vinculada. Això és així perquè totes les línies de subvencions
destinades a les entitats privades sense ànim de lucre estan incloses en aquest programa.
Ara per ara, les subvencions són el recurs financer més utilitzat per la Generalitat de Catalunya
per donar suport econòmic a les entitats i els programes que executen. Atès que aquest
programa és el 96,29% del pressupost total executat, seguidament es presenten dades
detallades per departaments, en relació a aquest programa.
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Gràfica 25 – Execució de la despesa pressupostària del P11. Finançament per
departaments

En aquesta gràfica es veu la distribució pressupostària per departaments, en la que destaca
el de Treball, Afers Socials i Famílies, seguit del de Presidència i el d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència, amb imports similars però allunyats del de Treball,
Afers Socials i Famílies. En darrer lloc, a molta distància, hi ha el Departament de Justícia.
Aquesta dada està alineada amb les competències i funcions dels diferents departaments en
relació al suport a entitats.

Per acabar es presenta la distribució de la despesa executada en funció de la tipologia de
despesa, en global i per departaments.
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Distribució de la despesa executada al 2018, distribuïda per capítols
Gràfica 26 – Despesa global per capítols
Capítol 2: contractació de serveis
Capítol 4: subvencions i premis
Capítol 7: obres de manteniment a locals per a entitats

La despesa principal és la vinculada al Capítol 4: subvencions i premis. Aquest tipus de
finançament dirigit a les entitats privades sense ànim de lucre és el més freqüent i quantiós.
És un dels capítols més estables pel que fa al suport a les entitats perquè les subvencions
sobretot és l’actuació més habitual de suport financer a les entitats. En menys freqüència i
despesa associada hi trobem els premis.
El capítol 7 està centrat en un sol departament, el de Cultura, que ofereix una línia de
finançament pels locals de les entitats culturals.
El capítol 2 és al que s’imputen els contractes per l’execució de serveis a entitats.
Seguidament es presenten, per finalitzar aquest document, la distribució dels diferents
capítols entre cada departament.

35/45

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

Distribució de la tipologia de despesa per departaments: import i percentatge de
cadascuna en relació al 100% del pressupost de cada departament
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3. Cronograma
Les actuacions previstes s’han complert dins del termini previst. Habitualment són un conjunt
d’actuacions que es programen anualment, tant pel que fa al seu calendari d’execució com a
la seva dotació econòmica (encara que siguin pluriennals, com pot ser el cas d’algunes
convocatòries de subvencions incloses al programa P11. Finançament, per posar un
exemple).
En alguns casos, per la informació de la que es disposa, s’han produït modificacions del
calendari inicial d’execució de les actuacions, previst a l’inici del 2018. No obstant, s’han
acabat portant a terme.
L’any 2018 va ser un any atípic per l’aplicació del 155 que va impactar en el calendari
d’execució de bona part d’actuacions. Però a nivell general, i prenent com a referència l’any
natural, es pot dir que les actuacions es van dur a terme dins del termini previst.

4. Agents implicats i col·laboradors
De les dades que consten a les fitxes, podem dir que s’ha complert l’indicador previst
globalment pel PNAV. Es preveien 20 agents implicats i col·laboradors, i les dades obtingudes
després de l’explotació de la informació facilitada pels diferents departaments, és que han
participat un total de 120 agents en les diferents actuacions executades, repartits de la següent
manera:







Entitats privades: 50
Món local: 20
Altres departaments Generalitat: 32
Universitats / centres educatius: 7
Òrgans col·legiats: 5
Agents privats: 6

Cal aclarir que el nombre fa referència a les diferents actuacions en què es detalla la
participació d’aquests diferents agents. Per altra banda, no s’han comptabilitzat quantes
entitats o ajuntaments o universitats.. (etc.) participen, sinó la tipologia “entitat” o “mon local”
o “universitat” com agent, vinculat a cada mesura.
Per cadascun dels àmbits del PNAV es preveia igualment la participació de 20 agents.
Seguidament es detalla el nombre d’agents per cadascun dels àmbits:
Àmbit 1. Promoció i sensibilització. Agents efectivament implicats o col·laboradors: 24
Àmbit 2. Reconeixement. Agents efectivament implicats o col·laboradors: 11
Àmbit 3. Formació i Coneixement. Agents efectivament implicats o col·laboradors: 27
Àmbit 4. Suport a entitats. Agents efectivament implicats o col·laboradors: 25
Àmbit 5. Treball en xarxa. Agents efectivament implicats o col·laboradors: 33
4 dels 5 àmbits superen l’indicador previst de 20 agents, Destaca l’Àmbit de Treball en
xarxa, amb 33 agents. Aquest fet estaria en consonància en què el l’àmbit de Treball en
xarxa és el que promou la col·laboració entre diferents agents, per tant, és normal que sigui
el que obté un valor més elevat. Pel que fa als altres tres àmbits, presenten una dada molt
semblant (24, 25 i 27).
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L’àmbit 2. Reconeixement és el que no arriba al mínim de 20 agents previstos, perquè
només se’n registren 11(una mica més de la meitat dels previstos). Aquest fet s’explica en
part perquè el reconeixement tal com s’entén en el PNAV, ara mateix, té un nombre reduït
de mesures (10), i només en 7 d’elles es manifesta la participació de diferents agents.
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