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1. Introducció 
 

El Pla Nacional de l‟Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PNAV), aprovat 

l‟any 2008, constitueix l‟eix vertebrador d‟una política pública transversal en l‟àmbit del 

voluntariat per als anys que van de 2008 a 2011 (ambdós inclosos). Es tracta d‟un pla 

que té en compte  les associacions i el voluntariat català com a conjunt, amb unes 

necessitats específiques i integrals que el mateix sector ha ajudat a definir.  

 

El Decret 92/2003 de creació de la Comissió Rectora del PNAV estableix que la 

finalitat del PNAV és:  

 

“A partir de la implicació dels diferents agents de la societat, públics, privats i socials, 

proposar projectes d’especial interès per al teixit associatiu i de voluntariat, i 

específicament els que donin resposta a les conclusions de les ponències del 2n 

Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat”.  

 

L‟any 2010 es realitza la primera avaluació externa del PNAV corresponent a 

l‟execució de 2009, una operació que es torna a realitzar l‟any 2012 amb la finalitat de 

valorar l‟execució dels anys 2010 i 2011. Aquesta última avaluació té en compte les 

conclusions de la primera avaluació realitzada. El present estudi té per objectiu avaluar 

únicament els anys 2010 i 2011, raó per la qual només es farà menció de dades de 

2009 a l‟hora de comparar les grans xifres del Pla.  

 

1.1 El procés 

L‟Elaboració del Pla Nacional de l‟Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) va ser un 

llarg procés iniciat l‟any 2002, amb la celebració del 2n Congrés Català de 

l‟Associacionisme i el Voluntariat i finalitzat l‟any 2008 amb l‟aprovació del PNAV pel 

Ple de la Comissió Rectora del PNAV. Entre aquests dos esdeveniments es va 

desenvolupar un procés de treball que va incorporar diferents agents socials, públics i 

privats. Un cop aprovat el pla s‟inicia la seva implementació, i posteriorment es 

realitzen dues avaluacions externes.  

1. Diagnosi de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya: Va ser 

elaborada principalment per la Comissió Rectora. El seu objectiu va ser 

identificar i consensuar els principals reptes del sector i definir dels principals 

eixos i línies estratègiques del Pla.  

2. Procés participatiu sectorial i territorial: L‟objectiu va ser garantir que 

l‟elaboració del PNAV fos un procés obert a les persones voluntàries, 

associacions, i altres agents socials de diferents àmbits i territoris. Entre 

d‟altres, es van realitzar 16 reunions territorials, les Jornades Sectorials 

d‟Associacionisme i Voluntariat (2007) i una trobada amb empreses i 

organitzacions privades.  

3. Redacció final del PNAV: Va ser desenvolupada per la Comissió Rectora del 

PNAV a partir del material generat durant el procés participatiu sectorial i 

territorial. El  resultat de tot el procés va ser un pla articulat en tres eixos 

(persones, entitats i societat), d‟on es deriven 16 línies estratègiques i 86 
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mesures. El PNAV esdevé d‟aquesta manera un pla amb un recull de reptes 

considerablement ampli i on no s‟especifiquen indicadors qualitatius o 

quantitatius que permetin valorar el seu grau de consecució. Això afectarà als 

objectius i al tipus d‟avaluació que s‟ha definit.  

4. Avaluació de l’execució del PNAV: Es realitza en dues fases: una per a l‟any 

2009 i una altra per als anys 2010 i 2011. Totes les avaluacions tenen per 

finalitat valorar la implementació del Pla, i l‟última avaluació també té per 

finalitat recollir idees, propostes i valoracions de cara a l‟elaboració d‟un nou 

PNAV.  

1.2.  El pla d’execució 

El Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Nacional de l‟Associacionisme i el 

Voluntariat (PNAV) el març de 2008. Durant el mateix any el Govern es compromet a 

elaborar una proposta d‟execució de les mesures del PNAV. El Pla d‟Execució recull el 

conjunt d‟actuacions i el pressupost que els diferents organismes de la Generalitat 

desenvolupen en el marc del PNAV durant els anys 2009-2011. Inicialment es va 

preveure que en global (2009-2011) s‟executarien 346 actuacions amb un pressupost 

total de 80.563.323€. Per a l‟any 2010 s‟executen 181 actuacions i un pressupost total 

de 47.966.231€ mentre que per l‟any 2011 es realitzen 165 actuacions i un pressupost 

total de 32.597.092€.  

 

2. Objectius de l’avaluació 
El present informe consisteix en una avaluació de la implementació del Pla Nacional 

de l‟Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) en un moment del seu desenvolupament. 

En concret, l‟objecte d‟estudi d‟aquesta avaluació són les actuacions previstes i/o 

executades durant els anys 2010 i 2011.  

 

A més a més, aquesta avaluació s‟ha elaborat tenint en compte que properament 

s‟haurà d‟elaborar una nova redacció del PNAV. Per aquesta raó aquesta avaluació ha 

tingut l‟objectiu addicional de recollir informació d‟utilitat de cara a l‟elaboració del nou 

PNAV.  

 

Pel que fa al PNAV, cal tenir en compte que existeix una important limitació inicial ja 

que no es disposa d‟uns indicadors quantificables. Aquests indicadors haurien de 

permetre mesurar amb exactitud el grau d‟ajust entre els objectius proposats pel PNAV 

i les actuacions desenvolupades per la Generalitat de Catalunya.  

 

D‟aquesta manera el treball desenvolupat es planteja dos tipus d‟objectius, uns de 

característiques més descriptives i uns altres de més analítics.  

 

Objectius descriptius:  

- Descriure els diferents tipus d‟actuacions segons una triple classificació establerta 

per l‟equip consultor, de tal manera que es pugui obtenir un coneixement general 

sobre la naturalesa temàtica de les actuacions, la seva dimensió i la manera en què es 

gestionen. 
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- Disposar d‟un recull de les actuacions executades segons els diferents organismes 

implicats.  

Objectius analítics: 

- Conèixer l‟ajust entre les actuacions executades l‟any 2010 i 2011 i els reptes del 

PNAV.  

- Conèixer les diferències entre les actuacions executades l‟any 2010 i les executades 

l‟any 2011.  

 

 

3. Metodologia 

3.1 Disseny 

L‟avaluació s‟ha desenvolupat utilitzant una metodologia quantitativa i qualitativa, i 

s‟han analitzat un total de 361 actuacions. A continuació es recull un quadre resum de 

les característiques tècniques:  

 

3.2  Revisió documental 

S‟ha desenvolupat un treball de revisió i anàlisi del Pla Nacional de l‟Associacionisme i 

el Voluntariat (PNAV), del Pla execució del PNAV 2008-2011 i del Decret 93/2003 de 

creació de la Comissió Rectora del PNAV. També s‟han revisat documents similars al 

PNAV, com és el 1er i 2on Pla Basc de Voluntariat, el III Pla Andalús de Voluntariat i 

l‟Informe d‟Avaluació del Pla Andalús de Voluntariat corresponent a l‟any 2010.  

3.3 Disseny dels instruments de recollida de la informació 

 

3.3.1 La conceptualització de l’objecte d’estudi 

L‟element central i objecte d‟estudi d‟aquesta avaluació són les actuacions. En total hi 

ha 181 actuacions l‟any 2010 i 165 l‟any 2011. Cadascuna d‟aquestes actuacions es 

corresponen a una o més mesures del PNAV (en total n‟hi ha 86), a una o més línies 

estratègiques (en total n‟hi ha 16) i a un mínim d‟un eix.  

 

Les actuacions tenen un objectiu definit i comprenen un conjunt de tasques coherents 

entre si. Exemples d‟actuacions són: organitzar o finançar un Congrés, implementar un 

Pla de formació, impulsar o aprovar una norma, o una convocatòria de subvencions. 

No es consideren actuacions activitats aïllades com: assistir a un Congrés, mantenir 

una web publicada, un curs concret dins d‟un pla de formació, o la vigència d‟una 

norma.  

 

Dins de les actuacions podem diferenciar entre Pla, Programa, Projecte i Acció. El Pla 

és l‟actuació que té una amplitud més gran, és a dir, és el tipus d‟actuació que  

Fitxa tècnica 
Univers d'estudi: 361 actuacions 

Mostra: equival a tot l'univers d'estudi 
Informants: 39 informants responsables dels 25 organismes implicats en el Pla d'execució 
2010 i 2011  
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persegueix objectius de caràcter més global. A l‟altre extrem trobem l‟acció, que és 

l‟actuació amb menys amplitud, i per tant el tipus d‟actuació que persegueix objectius 

de caràcter més concret. En la imatge 1 podem veure de forma esquemàtica la 

distribució dels 4 tipus d‟actuació segons el seu grau d‟amplitud.  

 

Gràfic 1: Dimensió de les actuacions 

 
 

 

En l‟avaluació del PNAV classificarem totes les actuacions segons 3 tipus d‟acord amb 

la seva dimensió: Pla o programa, projecte o acció. A continuació es fa una descripció 

més concreta de la tipologia: 

 

Pla o programa: Els seus objectius són generals i amplis, i defineixen una estratègia 

amb l‟objectiu d‟abordar-los. Els Plans i programes estan conformats per diversos 

projectes, que a la vegada estan conformats per diverses accions. El temps en que es 

desenvolupa el pla o programa fa referència a un període llarg i sovint no tancat.  

 

Projecte: El projecte està conformat per un conjunt d‟accions i té una clara delimitació 

en quant a objectius, pressupost, recursos i resultats esperats. La principal 

característica d‟un projecte és que té una data d‟inici i final.  

 

Acció: Una acció és l‟activitat que permet resoldre un objectiu concret d‟un projecte, i 

per tant és l‟actuació de caràcter més concret que es recollirà en l‟avaluació del PNAV. 

Una acció està a la vegada conformada per un conjunt de tasques.  

Relació entre actuacions 

Habitualment tota acció forma part d‟un projecte, que a la vegada forma part d‟un pla o 

programa. D‟aquesta manera s‟estableix una relació entre els 3 tipus d‟actuacions, en 

que dins d‟una actuació sempre es poden trobar subactuacions. Un bon exemple és el 

Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC). Dins d‟aquest pla trobem 

projectes, com són la formació online, la formació a mida o el reconeixement de 

cursos. A la seva vegada, dins d‟aquests projectes trobem accions, que en aquest cas 

són els cursos. 

  

Aquesta relació entre actuacions pot comportar dubtes a l‟hora de decidir què s‟inclou i 

què no s‟inclou com a actuació en l‟avaluació del PNAV. Per a continuar amb 

l‟exemple, el dubte que sorgeix és: l‟avaluació ha d‟incloure els cursos, els projectes o 

el pla de formació a nivell global? Davant d‟aquest dubte es fa necessari establir un 

criteri general:  

+ Amplitud + Concreció 
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- En primer lloc, sempre s’incorpora l’actuació en el nivell més ampli 

possible. Per tant es prioritza incloure com a actuació el pla o programa per 

davant del projecte. I a la seva vegada es prioritza incloure el projecte per 

davant de l‟acció.    

- En segon lloc, es té en compte l’objectiu principal de l’actuació. Aquest 

criteri passa per davant del primer només en un cas. Davant d‟una actuació 

d‟abast ampli, s‟inclou l‟actuació de caràcter més concret si el seu objectiu 

encaixa de manera més directa amb els objectius del PNAV.  

- En tercer lloc: Es pot donar la situació de que una actuació d‟amplitud inferior 

encaixi de manera directa amb un altre objectiu del PNAV. D‟aquesta manera, 

tant l‟actuació de gran amplitud com la més concreta encaixen per igual i de 

manera directa amb objectius diferents. En aquest cas es prioritza incloure 

només l‟actuació de més amplitud, excepte en el cas que una de les 

subactuacions no formi part del nucli central del programa, pla o projecte. En 

aquest cas s‟inclou l‟actuació d‟abast ampli per una banda, i l‟actuació o 

actuacions més concretes per altra banda.  

 

Exemples: 

El cas del “Pla de Polítiques de Dones 2008-2011” 

Aquesta actuació és desenvolupada per l’Institut Català de les Dones. En aquest cas 

les actuacions concretes incloses dins d’aquest pla  encaixen més directament amb els 

objectius del PNAV que no pas el Pla de Polítiques de Dones en general. Per tant no 

es recollirà el pla, sinó els projectes i accions que aquest inclou. Un exemple 

d’actuació a incloure serà “Accions per augmentar la participació de les dones”, que 

s’inclourà com a projecte perquè es tracta d’un conjunt d’accions.  

 

El cas del “Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC)” 

En el cas del PFVC inclourem l’actuació com a pla, ja que els projectes i accions de 

nivell més concret no encaixen de manera més directa als objectius del PNAV. No 

obstant, existeix una acció i un projecte concrets que encaixen de manera directa amb 

altres objectius del PNAV. Com que aquestes 2 actuacions no formen part del nucli 

central del PFVC, també les inclourem com a actuacions. El conjunt del PFVC per tant, 

quedarà recollit en l’avaluació com 3 actuacions: un Pla, un Projecte i una acció.  

 
Temàtica de l’actuació 
Totes les actuacions del PNAV tenen un o més objectius, que es pretenen assolir en 

base a un pressupost i a un modus operandi. La temàtica de l‟actuació pretén recollir 

de manera simplificada quin és el modus operandi de l‟actuació, és a dir, quina és 

l‟eina de política pública a través de la qual es vol assolir un objectiu. Aquesta variable 

pren 11 valors diferents, i la classificació de cada actuació es decideix de manera 

consensuada durant les entrevistes amb els representants dels organismes: 

 
 

o Actuacions i projectes 

o Participació, xarxes, coordinació 

o Formació 
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o Altres 

o Difusió i material 

o Estudis, investigació i recerca 

o Assessorament 

o Gestió administració i processos 

o Congressos i jornades 

o Finançament estructura entitat 

o Aprovació de normativa 

 
Classificació segons naturalesa de la gestió 
Les actuacions del PNAV també estan classificades segons la naturalesa de la seva 

gestió, en funció de si la gestió va a càrrec de la pròpia administració, d‟un extern, de 

manera compartida, i en funció de la relació contractual. La classificació utilitzada és la 

que es recull a continuació: 

o Actuació pròpia: l‟actuació és gestionada i executada per la pròpia 

administració pública i amb personal propi. Els objectius de l‟actuació 

són marcats per la pròpia administració.  

o Conveni: relació de col·laboració entre l‟administració pública i un 

agent extern. Entre les dues parts es decideixen els objectius de 

l‟actuació i la manera en que es gestionarà.  

o Contracte: relació contractual en què l‟administració pública contracta 

un agent extern amb l‟objectiu d‟executar una actuació que la pròpia 

administració ha definit prèviament.  

o Subvenció: es considera subvenció tota aquella ajuda, generalment 

econòmica, que l‟administració pública presta a un agent extern per a 

que aquest últim desenvolupi els seus propis objectius. L‟administració 

pública pot determinar l‟atorgament de la subvenció en funció de 

determinats criteris.  

o Fórmules mixtes: Degut a la naturalesa de les polítiques de promoció 

de l‟associacionisme i el voluntariat, en què sovint hi ha sinèrgies entre 

diversos agents públics i privats, hi ha algunes activitats que no es 

poden classificar en una única de les anteriors tipologies. Aquestes 

actuacions es classificaran com a “fórmules mixtes”.  

 

Recollida d’informació 

S‟ha elaborat una base de dades que ha permès la recollida d‟informació referent a les 
346 actuacions executades. Les variables que recull la base de dades en referència a 
les actuacions són les següents:  
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- Mesura i línia estratègica corresponent 

- Títol 

- Descripció acurada (descripció detallada de l‟actuació) 

- Actuació prevista (sí/no) 

- Execució (sí/no) 

- Organisme responsable 

- Pressupost previst 

- Pressupost executat 

- Dimensió de l‟actuació 

- Abast territorial 

- Àmbit de voluntariat a que es dirigeix 

- Classificació segons tipologia 

- Temàtica d‟actuació 

- Informació detallada del procés en funció del tipus 

o Nombres de projectes subvencionats 

o Nombre de cursos realitzats 

o Nombre d‟alumnes 

o Nombres d‟assessoraments o consultes 

o Nombre de persones participants en congressos  

 

3.4 Entrevistes 

S‟han dut a terme un total de 23 entrevistes amb representants dels 25 organismes de 

la Generalitat de Catalunya implicats en el desenvolupament del Pla d‟Execució del 

PNAV.  

 

L‟objectiu d‟aquestes entrevistes ha estat doble: 

- Recollida d‟informació en relació a les diferents actuacions previstes pels diferents 

organismes. En el mateix moment de la realització de l‟entrevista s‟ha treballat amb 

una base de dades que ha permès recopilar tota la informació. D‟aquesta manera 

s‟ha anat depurant l‟univers d„estudi, incorporant actuacions que no estaven 

previstes i eliminant aquelles que no s‟han acabat executant.  
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- Recollida d‟informació, propostes o opinions en referència a: imaginari sobre 

l‟associacionisme i el voluntariat, reptes i possibles millores per al PNAV i 

actuacions que es consideren prioritàries.  

 

 

3.5 Processament de la informació 

S‟ha desenvolupat una base de dades basada en el programa Microsoft Access amb 

els objectius de fer una recollida de dades sobre l‟execució del PNAV i processar-les 

de manera més eficient. La base de dades ha permès incorporar manualment en una 

mateixa eina les dades referents a les 346 actuacions gestionades.  

 

3.6 Anàlisi de la informació 

S‟ha desenvolupat una explotació de les dades amb anàlisi univariant i bivariant. Les 

variables subjectes a aquestes explotacions han estat: Tipus d‟actuació, Pressupost 

previst, Pressupost executat, Execució (sí/no), Actuació prevista (sí/no), Organisme 

responsable, Temàtica d‟actuació, Dimensió de l‟actuació i Classificació segons 

tipologia. 

 

Per a l‟obtenció del Grau de Resposta que les actuacions executades l‟any 2010 i 

2011 donen als reptes del PNAV, s‟ha fet una anàlisi específica que es detalla en el 

punt 3.7. d‟aquest mateix apartat.  

 

3.7 Grau de Resposta als reptes del PNAV 

L‟objectiu en aquest cas ha estat valorar el Grau de Resposta (GR) que s‟està donant 

als reptes del PNAV gràcies a les actuacions executades per la Generalitat de 

Catalunya durant els anys 2010 i 2011. És a dir, el GR pretén donar resposta a la 

pregunta:  

 

Fins a quin punt les actuacions executades estan donant resposta als reptes 

marcats pel PNAV? 

 

En el present estudi es té en compte que els reptes del PNAV venen determinats pels 

3 eixos, les 16 línies estratègiques i les 86 mesures. L‟objectiu del GR és donar un 

valor entre el 0 (mínima resposta) i l‟1 (màxima resposta) per a cadascun dels eixos, 

línies estratègiques i mesures del PNAV, de tal manera que es pugui disposar d‟un 

mapa per a cada any que aporti informació sobre com s‟estan abordant els reptes.  

 

Per assolir l‟objectiu de mesurar el grau de resposta en primer lloc s‟han identificat els 

aspectes que indiquen que una actuació està responent a una de les mesures del 

PNAV. Aquests aspectes són:  

 

- L‟objecte d‟actuació (O): Objectiu o objectius específics de l‟actuació.  
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- L‟abast territorial (T): Dimensió territorial a la que es dirigeix l‟actuació.  

- L‟abast temàtic (A): Tipus d‟entitats a les que es dirigeix l‟actuació.  

Així doncs, el Grau de Resposta (GR) a cada mesura és el resultat del producte entre 

la resposta que les actuacions donen a l‟objecte (O), l‟abast territorial (T) i l‟abast 

temàtic (A).  

 

GR = O · T · A 

 

“O” Pren el valor del 0 a l‟1 en funció de l‟existència o no d‟actuacions dirigides a 

l‟objecte de la mesura. Aquest objecte s‟identifica a través del reconeixement del verb 

principal en infinitiu. L‟escala concreta de valors que pren aquesta variable és: 0; 0,25; 

0,5; 0,75; 1. Aquest valor el pren l‟equip consultor tenint en compte tota la informació 

recollida al voltant de l‟actuació. Cal subratllar que no es valora l‟impacte de l‟actuació, 

sinó que es valora el bon disseny de l‟actuació.  

 

“T” Pren valors diferents en funció de l‟abast territorial de les actuacions que donen 

resposta a l‟objecte. 0 si l‟actuació no s‟ofereix a cap territori, 0,5 si les actuacions no 

tenen un abast completament nacional; i un 1 en el cas que les actuacions vagin 

dirigides al conjunt del territori català.  

 

“A” Pren valors diferents en funció dels àmbits de voluntariat que abasten les 

actuacions que donen resposta a l‟objecte. 0,5 si va dirigit a entitats de menys dels 5 

àmbits; i 1 si va dirigit a entitats des 5 àmbits de voluntariat. Cal recordar que els 

àmbits de voluntariat són: Ambiental, Comunitari, Cultural, Internacional i Social.  

 

El conjunt de 86 mesures del PNAV obtenen diferents valors en el Grau de Resposta, 

que van del 0 (mínima resposta) a l‟1 (màxima resposta). El Grau de Resposta de les 

16 línies estratègiques s‟obté a través de la mitjana del Grau de Resposta de les 

diferents mesures que cadascuna conté. El mateix procediment s‟ha realitzat per 

obtenir el Grau de Resposta als 3 eixos (persones, entitats i societat).  

 

A continuació es presenten dos exemples de càlcul del GR en 2 mesures del PNAV 

referents a l‟any 2011 amb l‟objectiu de fer més entenedor el procés seguit. 
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Mesura 2.1.7: 
Afavorir que les entitats puguin obtenir el certificat d’utilitat pública 
com a garantia de qualitat (2011)

•Actuacions vinculades: 

•Assesorament a entitats per a la declaració d’utilitat pública

•Assessorament Jurídic

•Xarxanet.org (Informació de referència sobre utilitat pública al portal)

Mesura 3.3.3: 
Elaborar un diagnòstic de l’estat actual dels espais de participació a 
nivell de totes les administracions (creació, funcions i 
desenvolupament).(2011)

•Actuacions vinculades:

•Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA)

Resposta a l‟objecte = 1 

Abast territorial= 1 

Abast temàtic= 1 

Grau de Resposta = 1 

Resposta a l‟objecte = 0,25 

Abast territorial= 1 

Abast temàtic= 0,5 

Grau de Resposta = 0,13 
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4. Anàlisi del procés  
 

A continuació es fa una anàlisi dels resultats generals obtinguts en aquesta avaluació: 

dades macro, dades segons organismes executors, i anàlisi de les actuacions segons 

temàtica, naturalesa de la gestió i dimensió.   

 

4.1 Anàlisi de les dades macro 

 

Taula 1: Resultats totals 2010 i 2011 

 2010 2011 

Actuacions executades 181 165 

Pressupost executat 47.966.231€ 32.597.092€ 

 

Total d’actuacions 

Es pot observar la reducció d‟actuacions executades i dels seus pressupostos entre 

els anys 2010 i 2011. En concret la reducció d‟actuacions d‟un any per l‟altre és d‟un 

8,84% mentre que el pressupost es redueix un 32,04%. En base a aquestes dades cal 

destacar en positiu un esforç per part de l‟administració de la Generalitat a l‟hora de 

mantenir l‟activitat malgrat la reducció pressupostària.  

 

Pressupost 

El pressupost total del PNAV ha passat de 47.966.231€ l‟any 2010 a 32.597.092€ l‟any 

2011. És important remarcar que els pressupostos més elevats es dirigeixen a les 

mateixes actuacions tant l‟any 2010 com el 2011. Destaca en primer lloc l‟actuació 

“Subvencions a entitats Juvenils” de la Direcció General de Joventut que ha executat 

un pressupost de 6.070.691€ l‟any 2010 i de 5.151.814€ l‟any 2011. En segon lloc, 

l‟actuació “Convenis pluriennals voluntariat i civisme” de la DGACC que es manté amb 

un pressupost de 3.700.000€ durant els dos anys estudiats. I per últim, l‟actuació 

“Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC)” també de la DGACC amb un 

pressupost de 3.700.000€ ambdós anys estudiats.  

 

La disminució total de pressupost entre ambdós anys és de 15.369.139€. Aquesta 

disminució pressupostaria la trobem distribuïda entre moltes actuacions de diferents 

organisme. No obstant, 19 actuacions del PNAV expliquen el 87,7% del total de 

disminució pressupostària. Aquestes actuacions estan recollides en la taula 2. Si 

encara es vol reduir més el cercle, es pot dir que les 6 primeres actuacions recollides a 

la taula expliquen el 61,5% de la disminució pressupostària del PNAV. 
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Taula 2: Actuacions on es concentra la major disminució pressupostària entre anys 

Actuació i organisme 2010 2011 
Dismunució 
pressupostària 

Percentatge 
respecte la 
disminució total 
del pressupost 

Convocatòria de premis foment 
esport esc (SGE) 3.343.100 0 3.343.100 21,8 

Suport als Coordinadors del 
PCEE (SGE) 2.491.275 0 2.491.275 16,2 

Subvencions a entitats de cultura 
popular / Federacions culturals  
(DGCPT) 2.384.650 896.603 1.488.047 9,7 

Subvencions foment voluntariat i 
civisme (DGACC) 2.225.000 1.468.417 756.583 4,9 

Subvencions per obres entitats 
(DGACC) 748.526 0 748.526 4,9 

Subvencions  a  entitats 
educatives (DE) 867.000 237.343 629.657 4,1 

Ajuts sensibilització ambiental i 
educació (DGS – DGPAIS) 556.826 0 556.826 3,6 

Subvencions a voluntaris 
restauració fluvial (DTS ACA) 500.000 0 500.000 3,3 

Ajuts foment gestió correcta dels 
residus (DTS – ARC) 452.072 0 452.072 2,9 

Subvenció per Federacions 
(FAGIC i FAVIBC) (DTS – AHC) 656.973 267.200 389.773 2,5 
Presència internacional de les 
entitats catalanes (DP – SAE – 
AE) 924.000 600.000 324.000 2,1 

Processos Participatius Pla 
Gestió de l'Aigua (DTS ACA) 300.000 0 300.000 2,0 

Formació dinamitzadors 
voluntariat escola (SGE) 325.000 55.500 269.500 1,8 

Foment de l'Esport a través de 
JODIC (SGE)  330.000 70.000 260.000 1,7 

Subvencions per a entitats 
veïnals i cíviques (DTS – AHC) 581.399 352.399 229.000 1,5 

Espais de Trobada persones 
nouvingudes (DE) 247.300 24.226 223.074 1,5 

Cessions d'equipaments escolars 
a entitats (DE) 450.400 256.711 193.689 1,3 

Subvencions plans de 
participació interns (DGPC)  177.093 0 177.093 1,2 

Participació entitats lleure juvenil 
als PEE (DE) 300.000 150.000 150.000 1,0 

 

 

 

4.2 Actuacions per organismes  

Pel que fa al nombre d‟actuacions veiem que la DGACC és l‟organisme que n‟ha 

executat més, tant l‟any 2010 (29) com l‟any 2011 (26). A continuació es troba la 
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Direcció General de Política Lingüística, que va executar 15 actuacions l‟any 2010 i 20 

l‟any 2011. L‟any 2010 la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional va realitzar 

13 actuacions; mentre que l‟any 2011, el tercer organisme que va dur a terme més 

actuacions és la Direcció General de Serveis Penitenciaris.  Pel que fa al pressupost, 

la partida més gran és de la DGACC en ambdós anys, seguida de la Direcció General 

de Joventut.  

 

 

Taula 3: Nombre d’actuacions per organisme any 2010 i 2011 (Podeu consultar la 
descripció de les sigles als annexos) 

  Actuacions Executades Pressupost Executat 

Organisme 2010 2011 Diferència % 2010 2011 Diferència % 

DGACC 29 26 -10,34 12.763.174 11.291.135 -11,53 

ICD 6 5 -16,67 151.318 53.928 -64,36 

ICASS 5 5 0,00 292.317 200.000 -31,58 

DGPI 12 9 -25,00 1.421.804 1.090.616 -23,29 

DGJ 7 6 -14,29 9.609.259 8.714.591 -9,31 

SF 7 7 0,00 285.141 152.716 -46,44 

DARPAM 9 9 0,00 1.541.359 1.650.820 7,10 

DGPL 15 20 33,33 1.593.804 1.556.826 -2,32 

DGCPT 13 7 -46,15 2.695.608 1.386.042 -48,58 

DGAR 1 1 0,00 5.649 2.986 -47,14 

DGPC 7 3 -57,14 1.045.392 873.651 -16,43 

DJ - DGDEJ 9 4 -55,56 61.482 2.443 -96,03 

DJ - DGSP 8 14 75,00 86.414 92.328 6,84 

DP – AC * * * * * * 

SGE 6 6 0,00 6.579.375 220.500 -96,65 

DP - ACCD 6 7 16,67 947.500 734.257 -22,51 

DP - SAE – 
AE 1 1 0,00 924.000 600.000 -35,06 

DTS - ACA 6 3 -50,00 915.000 0 -100,00 

DTS - AHC 2 2 0,00 1.238.372 619.599 -49,97 

DTS - ARC 1 1 0,00 452.072 0 -100,00 

DGS – 
DGPAiS 10 10 0,00 907.073 383.275 -57,75 

DEO 1 2 100,00 0 0 0,00 

DE 8 7 -12,50 1.887.700 698.640 -62,99 

DI - DGPC 3 4 33,33 0 2.275 0,00 

DGPEIS 6 3 -50,00 1.766.279 1.569.073 -11,17 

DS 3 3 0,00 796.139 701.391 -11,90 

Total 181 165 -8,84 47.966.231 32.597.092 -32,04 
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Gràfic 2: Pressupost (en €) per organisme any 2010 i 2011 
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Gràfic 3: Nombre d’actuacions per organisme any 2010 i 2011 
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Tot i les tendències pròpies de cada organisme, comparant els dos anys estudiats, el 

pressupost dels organismes disminueix de manera més notable que el nombre 

d‟actuacions.  

 

Així, pel que fa al nombre d‟actuacions del total d‟organismes:  

 10 organismes en redueixen el nombre 

 10 organismes es mantenen  

 5 organismes n‟augmenten el nombre  

I pel que fa al pressupost:  

 21 organismes redueixen pressupost 

 2 organismes el mantenen 

 2 organismes incrementen pressupost 

 

D‟aquestes dades es torna a desprendre la idea de que la majoria d‟organismes han 

intentat mantenir en actiu les actuacions que ja desenvolupaven, malgrat el pressupost 

s‟ha vist reduït.  

4.3 Les actuacions més rellevants del PNAV 
Com ja s‟ha dit anteriorment durant l‟any 2010 es van executar 181 actuacions i durant 

l‟any 2011 se‟n van executar 165. Evidentment és un nombre molt elevat d‟actuacions, 

fet que probablement fa difícil fer-se amb una idea general del que en realitat són 

aquestes actuacions. Amb l‟objectiu d‟ajudar a entendre què són aquestes actuacions 

s‟ha realitzat l‟exercici de destriar quines són les actuacions més rellevants del PNAV, 

tenint en compte el nombre de mesures a les que pretenen donar resposta. És a dir, 

hem seleccionat les actuacions que estan assignades a més mesures del PNAV. Hem 

dividit aquestes actuacions segons si són actuacions que s‟han executat al llarg dels 

anys 2010 i 2011, o si són actuacions que només han tingut la durada d‟un any. A 

continuació es poden observar les dues llistes. En parèntesi s‟especifica el nombre de 

mesures a les que aquestes actuacions estan assignades.  

 

Actuacions rellevants en ambdós anys: 

Conveni Taula d‟Entitats del Tercer Sector Social (15) 

Xarxanet.org (15) 

Convenis interdepartamentals Lleure (12) 

Subvencions foment civisme i voluntariat (10) 

Assessoraments gratuïts a entitats (10) 

Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya (PFVC) (8) 

Plans de Desenvolupament Comunitari (8) 

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques (8) 

Presència internacional de les entitats catalanes (7) 

Processos participatius Pla Gestió de l‟Aigua (7) 

Voluntariat Esport a l‟escola (7) 
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Subvencions per temes d‟igualtat (6) 

Consell d‟Associacionisme i Voluntariat (6) 

Voluntariat per la Llengua des de les entitats (4) 

Subvencions entitats juvenils (3) 

 

Actuacions rellevants amb una durada d’un sol any 

Congrés Europeu del Voluntariat (22) - 2011 

Subvencions millora participació ciutadana (6) - 2010 

Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental (4) - 2011 

Banc de continguts culturals (4) - 2011 

 

 

4.4 Actuacions segons tipologies 

Les actuacions del pla d‟execució s‟han classificat segons la seva naturalesa en 11 

categories. La classificació ha estat realitzada per l‟equip consultor amb l‟objectiu de 

tenir una informació més detallada de tot el que s‟està fent i que pugui donar una 

informació útil de cara a futures planificacions. Aquelles actuacions que no han pogut 

ser classificades en cap categoria de les establertes, s‟han agrupat sota la categoria 

“altres”.  

 

En les actuacions d‟algunes d‟aquestes categories, s‟ha demanat informació sobre 

diferents indicadors de resultats que ens podrien permetre tenir unes primeres dades 

sobre l‟impacte de les mateixes, com per exemple el nombre d‟alumnes als cursos o el 

nombre d‟entitats beneficiàries d‟una subvenció. Degut a la diferent manera en que els 

organismes classifiquen les dades, no és possible mostrar el recull de totes les dades 

que es pretenien inicialment. En l‟informe només es recullen les dades que provenen 

de recursos que de manera agregada són suficientment fiables.  

 

En la taula 4 es recullen les principals dades de les 11 tipologies d‟actuacions 

definides per l‟equip consultor. A l‟hora de comparar entre ambdós anys és útil centrar 

l‟atenció en el percentatge de diferència en el nombre d‟actuacions i de pressupost. 

Per a tenir un percentatge de referència es pot utilitzar la diferència mitjana, que per al 

nombre d‟actuacions se situa en el -8,84% i en el cas del pressupost se situa en el -

32,04%.  

 

 

Taula 4: Nombre d’actuacions i pressupost per tipologies any 2010 i 2011 

 
Actuacions Pressupost 

Nom temàtica 2010 2011 Diferència % 2010 2011 
Diferència 
% 

Participació, xarxes, 
coordinació 43 40 -6,98 3.754.888 1.328.113 -64,63 

Actuacions i projectes 30 26 -13,33 30.447.323 20.902.818 -31,35 

Formació 22 23 4,55 1.909.058 1.436.525 -24,75 

Altres 18 16 -11,11 5.278.991 3.096.922 -41,33 

Difusió i material 16 22 37,50 506.005 372.310 -26,42 
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Estudis, investigació i recerca 15 5 -66,67 263.030 53.581 -79,63 

Assessorament 15 14 -6,67 465.961 246.100 -47,18 

Gestió, administració i 
processos 9 10 11,11 3.102.500 3.012.677 -2,90 

Congressos i jornades 6 4 -33,33 111.641 177.833 59,29 

Finançament estructura entitat 5 4 -20,00 1.924.181 1.770.213 -8,00 

Aprovació de normativa 2 1 -50,00 202.653 200.000 -1,31 

Total 181 165 -8,84 47.966.231 32.597.092 -32,04 

 
 
 
 

Participació, xarxes, coordinació 

 

S‟hi encabeixen totes aquelles actuacions relacionades amb la creació o l‟impuls de 

xarxes associatives, consells d‟entitats o comissions interdepartamentals. S‟han 

realitzat 43 actuacions l‟any 2010 amb un pressupost de 3.754.888€, mentre que l‟any 

2011 es van executar 40 actuacions amb una inversió econòmica de 1.328.113€. El 

nombre d‟actuacions entre els dos anys disminueix un 7% - sobre la mitjana- , mentre 

que la inversió es redueix un 65% l‟any 2011, el doble de la mitjana. És la segona 

tipologia d‟actuació que mostra un descens pressupostari més pronunciat.  

 
 

Actuacions i Projectes 

 

S‟hi introdueixen totes aquelles actuacions relacionades amb la creació o impuls de 

programes i activitats relacionades amb l‟associacionisme i el voluntariat. S‟han 

realitzat 30 actuacions i projectes l‟any 2010 i 26 l‟any 2011, la diferència percentual 

en el nombre d‟actuacions entre els dos anys és d‟un -13%. El pressupost dedicat a 

aquesta temàtica l‟any 2010 és de 30.447.323€ mentre que l‟any 2011 és de 

20.902.818€. En aquest cas el pressupost s‟ha reduït un 31% i se situa just a sobre de 

la mitjana.  

 

Formació 

 
Es tenen en compte totes aquelles actuacions relacionades amb la formació i 

l‟educació: seminaris, cursos, tallers. S‟han realitzat 22 actuacions l‟any 2010 i 23 l‟any 

2011, i és de les poques tipologies que augmenten el nombre. El pressupost ha 

disminuït un 24,7% (de 1.909.058€ l‟any 2010 a 1.436.525€ l‟any 2011), una reducció 

que se situa just per sota de la mitjana.  

 

Altres 

 
Inclou aquelles actuacions que no s‟encabeixen en les anteriors categories 

d‟actuacions. L‟any 2010 es van realitzar 18 actuacions i l‟any 2011 dues menys (16). 

En aquest cas el pressupost ha disminuït un 41%, lleugerament per sobre de la 
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mitjana,  ja que la inversió del 2010 és de 5.278.991€ mentre que la de 2011 és de 

3.096.922€.  

 

Difusió i Material 

 
Comprèn totes aquelles actuacions relacionades amb la difusió i l‟elaboració de 

materials, ja siguin en format físic o digital. Les actuacions han augmentat gairebé un 

40% de l‟any 2010 (16 actuacions) al 2011 (22 actuacions) i per tant és la tipologia 

d‟actuacions que més augmenta en nombre d‟actuacions. Aquest increment però no 

suposa un increment en el pressupost, que en canvi s‟ha reduït un 30% (de 506.005€ 

l‟any 2010 a 372.310€ l‟any 2011).  

 

Estudis, investigació i recerca 

 
Conté totes aquelles actuacions relacionades amb el finançament o el foment 

d‟estudis, investigació i recerca en l‟àmbit de l‟associacionisme i el voluntariat. És la 

tipologia d’actuació que més disminueix tant des del punt de vista del nombre 

d’actuacions com des del punt de vista de pressupost. Les actuacions han 

disminuït en un 67% (l‟any 2010 se‟n van realitzar 15 mentre que l‟any 2011 5). El 

pressupost també ha disminuït un 80% passant de 263.030€ l‟any 2010 a 53.581€ 

l‟any 2011.  

 

Assessorament 

 
Es tenen en compte totes aquelles actuacions relacionades amb l‟assessorament a 

entitats i voluntaris. La diferència entre els dos anys és d‟una actuació, ja que l‟any 

2010 se‟n van realitzar 15 i l‟any 2011 14. El pressupost  invertit es redueix gairebé un 

50% - molt per sobre de la mitjana-  (465.961€ l‟any 2010 i 246.100€ el 2011), 

esdevenint la 3a tipologia que més disminueix segons el pressupost destinat.  

 

Gestió, administració i processos 

 
S‟hi integren totes aquelles actuacions relacionades amb la gestió i el tractament de 

dades. Específicament s‟entén per actuació tots aquells processos de millora a nivell 

intern de l‟administració o de l‟administració en relació amb els seus col·laboradors. No 

inclou el manteniment d‟accions anteriors o habituals sinó canvis en la forma de 

gestionar. En aquest cas les actuacions han variat de 9 l‟any 2010 a 10 l‟any 2011. Tot 

i això, el pressupost invertit s‟ha vist reduït un 3%, passant de 3.102.500€ l‟any 2010 a 

3.012.677€ l‟any 2011.  

 

 

Congressos i jornades 

 
Inclou totes aquelles actuacions relacionades amb l‟organització, foment o finançament 

a congressos, jornades, trobades o altres esdeveniments d‟aquestes característiques. 
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Les actuacions han disminuït un 33% (6 actuacions l‟any 2010 i 4 l‟any 2011), mentre 

que el pressupost ha augmentat un 60%. L‟any 2010 la inversió va ser de 111.641€ 

l‟any 2010 i de 177.833€ l‟any 2011.  En aquest cas ens trobem davant de l‟únic tipus 

d‟actuació que ha vist augmentat el seu pressupost l‟any 2011 en comparació amb 

l‟any 2010, i és un cas excepcional degut a la celebració del II Congrés Europeu del 

Voluntariat.  

 

Finançament estructura entitat 

 
Comprèn totes aquelles actuacions relacionades amb la millora de l‟estructura interna i 

externa de les entitats. L‟any 2010 es van realitzar 5 actuacions al respecte, mentre 

que l‟any 2011 se‟n van realitzar 4. Pel que fa al pressupost ha disminuït un 8% (l‟any 

2010 és de 1.924.181€, mentre que al 2011 és de 1.770.213€). Sobre aquesta 

tipologia d‟actuacions cal tenir en compte que d‟acord amb la Llei de Subvencions es 

pot dedicar fins un 20% del pressupost a estructura de la pròpia entitat, i que per tant 

part de l‟esforç pressupostari dedicat a les estructures de les entitats també es pot 

trobar al tipus d‟actuació “Actuacions i projectes”. 

 

Aprovació normativa 

 
Es tenen en compte totes aquelles actuacions relacionades amb l‟aprovació i la 

implementació de tot tipus de normatives relacionades amb l‟associacionisme i el 

voluntariat. S‟han executat un total de 3 actuacions, dues l‟any 2010 i una l‟any 2011; 

mentre que el pressupost ha disminuït un 1%, passant de 202.653€ l‟any 2010 a 

200.000€ l‟any 2011.  

 
 

Nombre d’actuacions  

En relació al nombre al nombre d‟actuacions per temàtica segons l‟any 2010 destaca 

l‟elevat nombre (24%) d‟actuacions relacionades amb “Participació, xarxes i 

coordinació” i també les actuacions relacionades amb “Actuacions i projectes” (17%). 

En canvi, ressalta la categoria “Aprovació normativa” per les poques actuacions que 

s‟hi destinen (1%). En relació al nombre d‟actuacions segons temàtica l‟any 2011, 

observem com es segueixen les mateixes dinàmiques que l‟any 2010 amb petites 

variacions. Cal destacar però, la disminució d‟actuacions pel que fa “Assessorament”, 

ja que l‟any 2011 es redueix fins a un 3%. 

 

Pressupost per tipologia d’actuacions 

En relació al pressupost de l‟any 2010 destinat a cada categoria, s‟observa com la 

inversió destinada a cada tipus d‟actuació no manté una relació paral·lela amb el 

nombre d‟actuacions que s‟han executat. En aquest sentit, es pot posar l‟exemple 

“Actuacions i projectes” el qual  esdevé el 64% de la inversió destinada a l‟execució del 

PNAV, mentre que representa el 17% del nombre d‟actuacions realitzades des de la 

Generalitat. Aquestes dades són rellevants, ja que ens mostra la relativitat del 

pressupost com a mesura per a valorar la tasca exercida pels diferents departaments 
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implicats. En relació al pressupost de l‟any 2011 destinat a cada categoria, s‟analitza la 

mateixa dinàmica pressupostària de l‟any 2010 en relació al nombre d‟actuacions 

executades. Cal ressaltar que l‟any 2011 s‟inverteix més en “Formació” i en general es 

redueix el pressupost de totes les tipologies d‟actuacions.  

 

4.5 Actuacions segons naturalesa de la gestió 

 
Taula 5: Actuacions segons naturalesa de la gestió 2010-2011 (Ordenades segons 
nombre d’actuacions) 

 

Actuacions Pressupost 

 

2010 2011 Diferència % 2010 2011 
Diferència 
% 

Actuació 
Pròpia 

70 71 1,43 1.809.750 1.375.645 -23,99 

Subvenció 52 43 -17,31 28.847.272 14.752.578 -48,86 

Conveni 24 27 12,5 10.441.899 10.240.816 -1,93 

Contracte 24 15 -37,5 1.510.111 756.765 -49,89 

Fórmules 
mixtes 

11 9 -18,18 5.357.199 5.471.288 2,13 

Total 181 165 -8,84 47.966.231 32.597.092 -32,04 

 
 
La majoria d‟actuacions vinculades al PNAV es gestionen amb personal propi de la 

Generalitat (70 actuacions l‟any 2010 i 71 l‟any 2011). Les “subvencions” atorgades 

des de la Generalitat per realitzar tot tipus d‟actuacions vinculades amb el PNAV 

també són rellevants, ja que l‟any 2010 se‟n van realitzar 52, mentre que al 2011 43. 

La resta d‟actuacions es reparteixen de forma regular segons, “conveni”, “contracte” i 

“Fórmules mixtes”. Pel que fa al pressupost invertit segons el tipus d‟actuació, cal 

destacar la homogeneïtat entre l‟any 2010 i 2011. En el cas de les “subvencions” i els 

“contractes” però, el pressupost cau gairebé un 50% l‟any 2011. Tot i això, les 

“subvencions” són la modalitat on es destina més pressupost (28.847.272€ l‟any 2010 i 

14.752.578€ l‟any 2011); seguit dels convenis, amb una despesa de 10 milions. Cal 

ressaltar que el tipus d‟actuació més executat (“actuació pròpia”) és aquell que té 

uns dels pressupostos més acotats, amb una inversió de 1.809.750€ l‟any 2010 i de 

1.375.645€ l‟any 2011. Això és en part degut a que aquesta avaluació no contempla 

les despeses de personal de la pròpia Generalitat. Per a veure els canvis concrets 

podeu consultar l‟informe “Actuacions segons naturalesa de la gestió” que trobareu a 

l‟annex.  

 
En el gràfic 4 es representen les actuacions del PNAV per als anys 2010 i 2011 en 

funció de si es van realitzar amb gestió interna, externa o mixta. És a dir, si la gestió de 

l‟actuació va ser assumida directament per l‟administració de la generalitat, si 

l‟execució va ser totalment externalitzada, o si per altra banda la gestió ha sigut 

compartida. Per a obtenir aquestes dades s‟ha fet servir la tipologia d‟actuacions 
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segons naturalesa de la gestió. Com a gestió interna trobem les “Actuacions pròpies”, 

com a gestió externa trobem les “Subvencions” i “Contractes” i com a gestió mixta 

trobem “Convenis” i “Fórmules mixtes”. Si es fa una lectura general del gràfic, es pot 

afirmar que en el temps de 2 anys hi ha hagut un clar increment de la gestió interna i 

una clara reducció de la gestió externa. Possiblement aquesta tendència és un efecte 

de l‟ajust pressupostari entre ambdós anys: la Generalitat ha mantingut força el nivell 

d‟activitat amb el cos administratiu propi malgrat hi hagi hagut una reducció 

pressupostària que l‟ha obligat a reduir externalitzacions.  

 
 
Gràfic 4: Actuacions segons gestió interna, externa o mixta (nombre d’actuacions en 
percentatges, 2010 i 2011) 
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4.6 Actuacions segons dimensió: 

 
Taula 6: Actuacions segons dimensió 2010-2011 

 

Actuacions Pressupost 

 

2010 2011 Diferència % 2010 2011 
Diferència 
% 

Projecte 79 72 -8,86 14.811.835 5.688.223 -61,6 

Acció 64 62 -3,13 1.132.400 655.337 -42,13 

Pla o 
Programa 

38 31 -18,42 32.021.996 26.253.532 -18,01 

Total 181 165 -8,84 47.966.231 32.597.092 32,04 

 
La dimensió de l‟actuació més realitzada és en base a “projectes”, seguida de les 

“accions” i finalment “plans o programes”. Pel que fa al nombre d‟actuacions, totes les 

tipologies veuen el seu nombre disminuït entre els anys 2010 i 2011. Aquesta evolució 

se situa per sota de la mitjana en el cas de les accions, just sobre la mitjana en el cas 

dels projectes, i superior a la mitjana en el cas dels Plans i Programes. En el cas de la 

distribució pressupostària també s‟observa una reducció generalitzada. Els Plans i 

Programes pateixen una reducció per sota de la mitjana, mentre que les Accions i els 

Projectes se situen per sobre de la mitjana. A nivell general cal destacar que els Plans 

i Programes, malgrat ser el tipus d‟actuacions que més veu reduït el seu nombre, és el 

tipus d‟actuació que veu menys reduïda la seva assignació pressupostària. Per a veure 

els canvis concrets podeu consultar l‟informe “Actuacions segons dimensió” que 

trobareu a l‟annex. 
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5. Anàlisi qualitatiu 
 
A continuació es presenten de manera resumida els 4 principals resultats derivats de 

l‟anàlisi de les 23 entrevistes realitzades als 25 organismes de la Generalitat de 

Catalunya involucrats amb el PNAV. Aquests principals resultats mostren quina idea 

tenen els diferents responsables dels organismes implicats amb el PNAV respecte a 

l‟imaginari sobre l‟associacionisme i el voluntariat, i els reptes i possibles millores per al 

PNAV. 

 

5.1 Lògica en què treballen els organismes 
 

Els temes que apareixen al PNAV, els diferents organismes els poden assumir des de 

diferents lògiques; la majoria de vegades és una combinació dels quatre però sempre 

n‟hi ha alguna que predomina i es nota en les nomenclatures que utilitza cada 

organisme. 

 Voluntariat: centrat en la persona voluntària  

 Associacionisme: centrat en el foment i enfortiment de l‟associacionisme 

 Tercer sector: entitats no lucratives prestadores de serveis públics i que poden 

col·laborar amb l‟administració amb complicitat 

 Participació ciutadana:  Les entitats com un element clau en els processos de 

donar veu a la ciutadania 

Les quatre lògiques no són una distinció merament nominal sinó que al darrera hi ha 

una lògica de relació diferent. Tot i això, aquest fet no suposa gaires contradiccions a 

l‟hora de fer l‟avaluació del PNAV, perquè majoritàriament s‟entenen com a espais 

complementaris, frontereres o, en ocasions, sinònims. 

 

5.2 Coneixement del PNAV 
 

El nivell de coneixement del PNAV varia molt entre els organismes.  Alguns només 

coneixen l‟arxiu informàtic en format full de càlcul que calia omplir i no havien llegit 

detalladament mai el PNAV.  D‟altres el coneixen molt més i es nota que és un 

document que s‟ha treballat. Tot i així,  sovint el tècnic que el coneix admet la dificultat 

per fer-lo arribar als càrrecs politics o als altres companys. En general, el coneixement 

del PNAV no arriba gaire més enllà del tècnic de referència.  

 

Algunes entrevistes s‟han convertit en una explicació-resum de què és el PNAV. S‟ha 

aprofitat per repartir alguns exemplars que han estat molt agraïts.  

 

Se senten prou representats al PNAV? En alguns casos s‟hi reconeixen molt perifèrics 

(Agència de Residus de Catalunya o Agricultura...) però la majoria dels organismes se 

senten plenament identificats amb els objectius que s‟hi defensen.  
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5.3 Utilitat del PNAV   

 

En algunes ocasions els tècnics admeten que les seves actuacions encaixen 

correctament al PNAV però que ja les feien abans, en ser previstes al seu pla 

d‟actuació, i que per tant, el PNAV només els serveix per veure que el què fan té un 

abast més gran i està relacionat amb actuacions que fan altres Departaments.  

 

En canvi, altres organismes han explicat que el PNAV els ha ajudat molt en la seva 

tasca. Per exemple,  

 

 Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, afirmen que ha  inspirat el “Pla suport al 

Tercer Sector Ambiental” que dóna molta importància a aspectes treballats al 

PNAV (enfortir les entitats, la formació, el treball en xarxa...). 

 Cultura Popular afirmen que “El PNAV ens ha obert els ulls” per tenir noves 

idees sobre com enfocar la relació amb les entitats i pensar noves actuacions 

que ajudin a enfortir les entitats i que no sempre siguin subvencions.  

 Joventut, els ajuda a ordenar, amb altres criteris, el que ja estan fent 

 En el cas de Prevenció d‟Incendis, el Pla és una oportunitat per donar un 

enfocament més solidari al seu àmbit i reforçar la concepció del voluntariat - 

solidaritat en l‟activitat dels bombers voluntaris, molt enfocada a l‟actuació 

directa.  

 

5.4 Proposta de Millores pel Pla 
 

Generalment es voldria un Pla més curt i fins i tot “menys feixuc i reiteratiu”. Alguns no 

es mostren molt entusiasmats i per tant s‟abstenen de donar idees, però bastants 

altres que tenen presents altres plans interdepartamentals de la Generalitat, proposen 

canvis en la direcció de fer-lo més estratègic i més operatiu. És a dir, un pla: 

 

 en què les accions previstes tinguessin un organisme responsable de la seva 

execució   

 amb indicadors de mesura (tant procés com d‟impacte) que permetessin la 

seva avaluació 

 amb una bona comissió tècnica de seguiment i amb comissions de treball per 

temes 

 que permetés una visió general de les diferents actuacions sobre 

associacionisme que fa cada Departament. 
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6. Grau de resposta als reptes del PNAV 

 

L‟equip consultor de la Fundació Pere Tarrés ha avaluat el Grau de Resposta (GR) 

que les actuacions executades durant els anys 2010 i 2011 donen al PNAV. En 

concret s‟ha valorat el GR per a les 86 mesures, les 16 línies estratègiques i els tres 

eixos. El GR pren valors entre el 0 i l‟1, sent el 0 el mínim grau de resposta i l‟1 el 

màxim. Per a conèixer més detalladament el procediment que s‟ha desenvolupat per a 

obtenir aquestes valoracions podeu veure el punt 3.7 del present informe.  

 

Abans d‟analitzar els resultats obtinguts en quant al GR és molt important tenir en 

comte les següents consideracions:  

 

1. El PNAV és un ampli recull de reptes als que caldria donar resposta des d‟una 

pluralitat d‟actors públics i privats. En aquesta avaluació només es tenen en 

compte les actuacions executades per la Generalitat durant els anys 2010 i 

2011. És obvi doncs, que el resultat del Grau de Resposta d’aquesta 

avaluació en cap cas podria ser total. Cal subratllar que no podem situar 

l‟aprovat en un 0,5. Per poder fer una distinció entre els reptes amb un GR fort 

o feble ens fixarem en la mitjana, que se situa en un 0,49 per a l‟any 2010 i el 

mateix valor per al 2011.   

2. El GR valora si s‟han executat actuacions dirigides a donar resposta als 

múltiples objectes definits per les mesures del PNAV. L‟avaluació doncs se 

centra en valorar si el procés seguit ha estat el correcte. En cap cas s‟ha 

avaluat el grau d‟impacte o si aquestes actuacions s‟han executat d‟acord amb 

els resultats esperats.  

3. A diferència del GR elaborat per a l‟any 2009, aquesta avaluació contempla 

que una actuació pugui donar resposta a més d’una mesura del PNAV. 

D‟aquesta manera, la valoració del GR per als anys 2010 i 2011 és més 

acurada que la de l‟any 2009.   

6.1 Grau de resposta als eixos 

 

Com ja s‟ha dit anteriorment, la mitjana del GR se situa en un 0,49 en cadascun 

dels 2 anys avaluats. En les següents taules es pot observar la mitjana del GR en 

els tres eixos del PNAV. Els colors corresponen a una escala orientativa generada 

de manera automàtica en funció del valor del GR. Les dades més properes al 0 

són vermelles, les properes a 0,5 són grogues, i les properes a 1 són verdes. 

Abans d‟analitzar ambdues taules cal advertir que les mitjanes anuals no són una 

simple mitjana dels valors dels tres eixos, sinó que és una mitjana dels 3 valors 

tenint en compte el diferent pes que aquests tenen en quant al nombre de 

mesures.  
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Taula 7: Grau de resposta dels eixos 2010 

Eix  GR 2010   Actuacions vinculades 

1. Les persones 0,48 85 

2. Les entitats  0,45 119 

3. La societat  0,6 90 

Total PNAV 0,49 181 

 

En el cas de l‟any 2010, l‟eix de la societat és el que obté un millor resultat amb un 

0,6, seguit de l‟eix les persones que se situa just sota la mitjana amb un 0,48. L‟eix 

de les entitats obté un 0,45, per sota de la mitjana.  

 

 

Taula 8: Grau de resposta dels eixos 2011 

Eix  GR 2011  Actuacions vinculades 

1. Les persones 0,53 92 

2. Les entitats  0,47 104 

3. La societat  0,5 77 

Total PNAV  0,49 165 

 

 

Pel que fa a l‟any 2011 les persones són l‟eix més destacat amb un 0,53, seguida de 

l‟eix societat, també per sobre la mitjana amb un 0,5. I finalment l‟eix entitats, el qual 

obté 0,47, per sota de la mitjana.  

 

 

6.2 Grau de resposta a les línies estratègiques  

 

L‟anàlisi del GR de l‟any 2010 i 2011 a les diferents línies estratègiques mostra que la 

resposta que s‟està donant al PNAV és força desigual.  
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Taula 9: Grau de resposta a les línies estratègiques 2010 

 

* Cadascuna de les actuacions pot estar vinculada a més d‟una línia estratègica. Per aquesta raó la suma 

d‟actuacions de les 16 línies estratègiques és superior al total d‟actuacions del PNAV. 

 

L‟any 2010, 6 línies estratègiques se situen per sobre de la mitjana, 5 se situen just a 

sobre la mitjana, i 5 per sota.  

 
Taula 10: Grau de resposta a les línies estratègiques 2011 

Eix  Id Nom de la línia estratègica  
GR 
2011 

Actuacions 
vinculades*  

1. Les 
persones  

1.1 La formació del voluntariat  0,69 32 

1.2 
La captació, la incorporació i la fidelització de les 
persones voluntàries  0,47 42 

1.3 La promoció del voluntariat  0,59 67 

1.4 Tipologies i perfils de les persones voluntàries  0,4 18 

2. Les 
entitats 

2.1 El finançament  0,45 42 

2.2 
Les estructures organitzatives, els òrgans de 
govern, la qualitat i l’avaluació  0,48 31 

Eix  Id Línia estratègica 
GR 
2010  

Actuacions 
vinculades*  

1. Les 
persones  

1.1 La formació del voluntariat 0,53 30 

1.2 
La captació, la incorporació i la 
fidelització de les persones voluntàries  0,48 36 

1.3 La promoció del voluntariat 0,52 53 

1.4 
Tipologies i perfils de les persones 
voluntàries  0,38 16 

2. Les entitats  

2.1 El finançament 0,47 40 

2.2 

Les estructures organitzatives, els 
òrgans de govern, la qualitat i 
l’avaluació  0,48 36 

2.3 La rendició de comptes 0,2 10 

2.4 
La relació entre persones voluntàries i 
remunerades  0,46 17 

2.5 Els criteris de gestió de l’equip humà  0,25 4 

2.6 La participació a les entitats 0,48 24 

2.7 La col·laboració i el treball en xarxa  1 39 

2.8 La incidència política 0,67 27 

2.9 

El nou marc de relacions entre 
l’administració, les entitats de 
voluntariat i les empreses 0,36 32 

3. La societat  

3.1 
L’equitat i la justícia social i les 
necessitats socials emergents 0,38 20 

3.2 

El paper dels valors de la comunitat: 
solidaritat, sostenibilitat, foment de la 
convivència... 0,68 79 

3.3 La democràcia participativa 0,69 45 
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2.3 La rendició de comptes  0,15 6 

2.4 
La relació entre persones voluntàries i 
remunerades  0,5 18 

2.5 Els criteris de gestió de l’equip humà  0,33 6 

2.6 La participació a les entitats  0,35 24 

2.7 La col·laboració i el treball en xarxa  1 36 

2.8 La incidència política 0,58 27 

2.9 
El nou marc de relacions entre l’administració, 
les entitats de voluntariat i les empreses  0,53 31 

3. La 
societat  

3.1 
L’equitat i la justícia social i les necessitats 
socials emergents  0,31 10 

3.2 
El paper dels valors de la comunitat: solidaritat, 
sostenibilitat, foment de la convivència... 0,68 83 

3.3 La democràcia participativa 0,38 35 
 

* Cadascuna de les actuacions pot estar vinculada a més d’una línia estratègica. Per aquesta raó la suma 

d’actuacions de les 16 línies estratègiques és superior al total d’actuacions del PNAV. 

 

Pel que fa l‟any 2011, 6 línies estratègiques tenen un grau de resposta superior a la 

mitjana, 3 se situen just a la mitjana i els 7 restants se situen per sota.  

 

Gràcies als resultats aportats pel Grau de Resposta es pot fer una anàlisi de la 

resposta que s‟ha donat als reptes del PNAV de manera transversal durant els últims 

dos anys. Del conjunt de 16 línies estratègiques n‟hi ha 14 que mostren uns GR iguals 

o similars durant ambdós anys. Aquestes 14 línies les podem dividir en 3 grans grups: 

les que mostren un grau de resposta alt (0,58 o superior), les que mostren un GR mitjà 

(entre 0,42 i 0,58), i les que mostren un grau de resposta baix (0,42 o inferior). En el 

gràfic 5 es poden veure les diferents línies estratègiques classificades.  
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Gràfic 5: Classificació de les línies estratègiques que mostren un GR similar en ambdós 
anys analitzats 

 
 

En el primer grup les línies estratègiques es caracteritzen per disposar d‟un alt 

número d‟actuacions executades i ajustades als objectes de les mesures del PNAV. 

Una d‟aquestes línies estratègiques té especialment un bon grau de resposta, en 

ambdós anys situada en l‟1, es tracta de “La col·laboració i el treball en xarxa”. La 

resta de 4 línies estratègiques s‟estan desenvolupant amb actuacions prou ajustades 

als objectes definits al PNAV. En el cas d‟aquestes 4 línies encara es poden acabar 

d‟ajustar les actuacions amb l‟objectiu de respondre millor al PNAV.  

 

En el segon grup les línies estratègiques es caracteritzen per disposar d‟un grau de 

resposta mitjà tot i tenir un número elevat d‟actuacions executades. Això vol dir que 

moltes d‟aquestes actuacions s‟estan executant però no acaben d‟encaixar amb les 

mesures definides pel PNAV. En aquestes línies estratègiques seria especialment 

interessant treballar perquè les actuacions s‟ajustin més i millor als objectes definits pel 

PNAV.  

 

En el tercer grup podem distingir 2 subtipus de línies estratègiques. Per una banda hi 

ha línies estratègiques que, malgrat disposen de moltes actuacions assignades, el 

grau de resposta és baix. En aquest cas hi ha un problema de manca d‟encaix entre 

les actuacions executades i les mesures del PNAV. Per altra banda hi ha 3 línies 

estratègiques amb un baix grau de resposta degut a que tenen molt poques actuacions 

assignades. En aquest cas no hi ha un problema d‟encaix entre l‟objectiu de les 

actuacions i els de les mesures, sinó que simplement s‟han planificat molt poques 

•La col·laboració i el treball en xarxa

•El paper dels valors de la comunitat

•La formació del voluntariat

•La promoció del voluntariat

•La incidència política

Alt
≥ 0,58

•La captació, la incorporació i la fidelització de les persones 
voluntàries

•Les estructures organitzatives, els òrgans de govern, la 
qualitat i l’avaluació

•La participació a les entitats

•El finançament

•La relació entre persones voluntàries i remunerades

Mitjà

> 0,42 i < 0,58

•Tipologies i perfils de les persones voluntàries

•L’equitat i la justícia social i les necessitats socials emergents

•Els criteris de gestió de l’equip humà

•La rendició de comptes

Baix

≤ 0,42
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actuacions per a aquestes mesures. Aquestes últimes línies estratègiques són: “Els 

criteris de gestió de l‟equip humà”, “L‟equitat i la justícia social i les necessitats socials 

emergents” i “La rendició de comptes”. 

 

A banda d‟aquestes 14 línies estratègiques, n‟hi ha dos que mostren uns resultats 

diferents en els anys 2010 i 2011. Són les següents: 

 

- “El nou marc de relacions entre l’administració, les entitats de voluntariat 

i les empreses”: Aquesta línia mostra una evolució positiva entre els dos anys. 

Mentre que per a l‟any 2010 obté un GR de 0,36, l‟any 2011 obté un resultat de 

0,53. Per tant, passa de tenir un grau de resposta baix a un grau de resposta 

mitjà. 

- La democràcia participativa: Aquesta línia mostra una evolució negativa. 

Mentre que per a l‟any 2010 obté un resultat de 0,69, l‟any 2011 obté un GR de 

0,38, passant de tenir un grau de resposta alt a tenir-ne un de baix.  

 

 

6.3 Grau de resposta a les mesures  

 

El PNAV disposa de 86 mesures amb les seves respectives actuacions assignades. 

D‟acord amb els resultats obtinguts, podem establir la següent classificació per els dos 

anys analitzats:  

 

2010 

- Mesures amb un Grau de Resposta fort: aquelles amb un GR superior a la 

mitjana (0,49). En total ni ha 45. 

- Mesures amb un Grau de Resposta fluix perquè no s’ha executat cap 

actuació. En total ni ha 7. 

- Mesures mal resoltes: aquelles amb un Grau de Resposta per sota de la 

mitjana i on sí s‟han executat actuacions. En total ni ha 34. Podem afirmar que 

en aquestes mesures el grau d‟eficiència en la consecució dels objectius és 

molt baixa.  

 

2011 

- Mesures amb un Grau de Resposta fort: aquelles amb un GR superior a la 

mitjana (0,49). En total ni ha 46. 

- Mesures amb un Grau de Resposta fluix perquè no s’ha executat cap 

actuació. En total ni ha 7. 

- Mesures mal resoltes: aquelles amb un Grau de Resposta per sota de la 

mitjana on sí s‟han executat actuacions. En total ni ha 33. Podem afirmar que 

en aquestes mesures el grau d‟eficiència en la consecució dels objectius és 

molt baixa. 

 

Annex a aquest informe s‟adjunta una taula on es mostra en detall els Graus de 

Resposta (GR) per a cadascuna de les diferents mesures del PNAV i el nombre 

d‟actuacions executades per a cadascuna d‟elles. Les mesures estan ordenades en 
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primer lloc pel grau de resposta (de més a menys) i en segon lloc pel nombre 

d‟actuacions assignades (de menys a més). L‟objectiu és poder disposar d‟un mapa 

indicatiu del grau d‟eficiència amb què s‟estan resolent els reptes del PNAV. Les 

mesures que s‟estan resolent de forma més eficient són les que disposen d‟un grau de 

resposta més elevat i un nombre d‟actuacions inferior. De l‟anàlisi global de la taula de 

mesures es torna a derivar la idea de que hi ha una important dispersió dels esforços 

de l‟administració pública cap al conjunt de mesures del PNAV. 

 

6.4 Conclusions en base als resultats del Grau de Resposta 

 

Arribats a aquest punt, i analitzats els graus de resposta per als eixos, línies 

estratègiques i mesures, cal assenyalar 3 grans conclusions: 

 

- Els resultats del grau de resposta per a les 16 línies estratègiques i les 

mesures demostren una important dispersió a l‟hora de dirigir els esforços de 

l‟administració pública cap als reptes definits pel PNAV. Només hi ha una línia 

estratègica amb un grau de resposta total, seguit de 4 amb un GR alt. La resta 

de línies estratègiques mostren uns graus de resposta mitjans i baixos. Davant 

d’aquesta dispersió a l’hora de dirigir els esforços, seria recomanable 

prioritzar línies estratègiques i mesures. D‟aquesta manera els esforços es 

podrien concentrar millor i el grau de resposta seria superior.  

- El PNAV defineix els objectius per al conjunt del sector de l‟associacionisme i el 

voluntariat, uns objectius per als que tots els actors han de treballar. No 

obstant, l‟actual pla no recull quins actors són els responsables de treballar per 

a cadascun dels objectius. En aquest informe s‟ha valorat el grau de resposta 

per a les accions desenvolupades per la Generalitat de Catalunya, però no es 

tenen en compte les actuacions desenvolupades per altres actors. Com que no 

se sap del cert quines línies estratègiques i objectius són responsabilitat de la 

Generalitat, la lectura dels resultats té importants limitacions. Davant 

d’aquesta situació seria recomanable que el PNAV especifiqués quin és o 

quins són els responsables per a cadascuna de les mesures o línies 

estratègiques.  

- Cal destacar especialment 3 línies estratègiques que a causa de l’actual 

context social i econòmic es podrien considerar prioritàries i que obtenen 

un baix grau de resposta a causa de que no s‟han previst suficients 

actuacions. Es tracta de les següents: la rendició de comptes, els criteris de 

gestió de l‟equip humà, l‟equitat i la justícia social i les necessitats socials 

emergents. 
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7. Conclusions 
A continuació es detallen les conclusions derivades de l‟avaluació de l‟execució del 

PNAV per als anys 2010 i 2011. Les conclusions estan dividides en dos grans blocs: 

“Grans resultats de l‟avaluació” i “Propostes per al següent PNAV”. En el primer bloc 

s‟exposen les idees més destacables sorgides de l‟anàlisi qualitatiu i quantitatiu 

realitzat. En el segon bloc es desenvolupen breument una sèrie de propostes en base 

a aquests grans resultats analítics de l‟avaluació, sobretot de cara a millorar la seva 

implementació i de cara a l‟elaboració d‟un futur nou Pla Nacional de l‟Associacionisme 

i el Voluntariat.  

7.1 Grans resultats de l’avaluació 
 

Presentem a continuació diferents idees clau, del que ha donat de sí el procés 

d‟avaluació:  

 

L’avaluació del PNAV ens permet veure el gran compromís que té el conjunt de 

la Generalitat de Catalunya amb l’impuls del voluntariat i l’associacionisme. Tot i 

que la Direcció General d‟Acció Cívica i Comunitària (DGACC) és l‟organisme que 

executa més actuacions i gasta més pressupost, en el total representa 

aproximadament un 15% de les actuacions i un 30% del pressupost destinat a 

voluntariat. Hi ha altres organismes que, encara que sigui només en el seu àmbit, 

executen moltes accions i hi dediquen un pressupost rellevant. En total executen 

actuacions 25 organismes diferents de 12 Departaments d‟un total de 13. Són 

actuacions molt variades, que abracen una llarga llista del que es pot arribar a fer des 

de l‟administració per donar suport a l‟associacionisme i el voluntariat.  

 

Del 2010 al 2011 les actuacions es redueixen en un 8,84% i el pressupost molt més, 

un 32%.  El fet que s’hagi baixat el pressupost però s’hagi mantingut un nombre 

molt semblant d’actuacions, denota un important esforç per part de la 

Generalitat per mantenir l’activitat.  Cal destacar que una part molt important de la 

reducció del pressupost  (92%) s‟explica per la baixada en les convocatòries de 

subvencions. Segons les diferents tipologies d‟actuacions la baixada pressupostària i 

en nombre d‟actuacions està molt repartida, però cal destacar una davallada en el 

pressupost i nombre d‟actuacions dels “estudis, investigació i recerca” (es redueix un 

66,7% en nombre d‟actuacions i un 79,6% en pressupost). Cal destacar que aquesta 

és una àrea que ja històricament comptava amb poques actuacions i pressupost. 

 

En relació a la “naturalesa de la gestió”, és a dir a com la Generalitat ha executat les 

actuacions del PNAV, l‟avaluació ens deixa veure una tendència del 2010 cap al 2011. 

Es percep una reducció més important dels contractes i de les subvencions i un 

petit augment de les actuacions pròpies. Això indica que en època de restricció 

pressupostària la tendència és reduir contractes i subvencions i  mantenir aquelles 

actuacions que es puguin dur a terme directament des de l‟administració de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

L’ideari general que desprèn el PNAV: model català del voluntariat i suport i 

enfortiment de les entitats del voluntariat, és àmpliament compartit i assumit per 
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tots els organismes de la Generalitat. De tota manera, el propi text del PNAV és 

desigualment conegut entre els organismes i tècnics de la Generalitat i es percep, tant 

en les entrevistes com en els resultats del Grau de Resposta, que no ha existeix una 

planificació conjunta i que aquest fet provoca certa dispersió. La majoria de les 

actuacions recollides en aquesta avaluació són fruit de la planificació de cada 

Departament, tot i trobar-se plenament còmodes en el PNAV.  

 

 

Existeixen dos elements que dificulten enormement l’èxit del PNAV des de l’inici. 

El primer element és que el PNAV no determina quins són els tipus d‟agents 

responsables de treballar per cadascun dels reptes, objectius i mesures. No 

s‟especifica enlloc quines mesures són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, 

dels Ajuntaments o de les Entitats. El segon element que posa en perill l‟èxit del PNAV 

és que no existeixen indicadors de compliment del procés ni de l‟impacte desitjat. 

Aquests dos elements fan més difícil tant l‟execució i coordinació del PNAV, com la 

seva monitorització i avaluació.  

 

L‟anàlisi de l‟execució del PNAV a partir de la valoració dels Graus de Resposta (GR) 

permet veure que les línies estratègiques i sobretot les mesures han tingut una 

resposta molt diferent entre elles. Així, només una de les línies estratègiques “la 

col·laboració i el treball en xarxa” obté el màxim resultat. Cal ressaltar que algunes 

línies estratègiques tenen un GR molt baix i molt poques actuacions assignades. 

Especialment algunes que podrien ser considerades prioritàries tenint en compte 

l‟actual context, per exemple: “Rendició de comptes”, “Criteris de gestió de l’equip 

humà” i  “L’equitat i la justícia social i les necessitats socials emergents”. Si 

baixem al nivell de les 86 mesures, també podem veure que n‟hi ha 7 que no tenen 

cap actuació definida i moltes altres que tenen un grau de resposta molt baix. La única 

diferència rellevant entre els dos anys estudiats, és que la línia estratègica de 

“democràcia participativa” té un grau de resposta més elevat el 2010 que el 2011 i, en 

canvi, la línia “El nou marc de relacions  entre l‟administració, les entitats de voluntariat 

i les empreses”  té millor resposta el 2011 que el 2010.  

7.2 Propostes de millora per al següent PNAV 
 

A partir dels grans resultats de l‟avaluació es desprenen algunes recomanacions que 

es podrien tenir en compte de cara al futur desenvolupament d‟un nou PNAV. 

 

Per millorar la coordinació en la planificació i la implementació del pla cal millorar 

la coordinació interna dins la pròpia Generalitat i també entre aquesta i els altres 

agents que participin. Un nou pla  hauria d‟encarregar la consecució dels seus 

objectius a agents o organismes concrets. Per una banda als diferents organismes de 

la Generalitat que ja estan treballant temes de voluntariat, més enllà de la pròpia 

DGACC. Per altra banda a altres institucions públiques, sobretot l‟administració local, 

cridada a jugar un paper fonamental en l‟impuls del voluntariat de proximitat. Finalment 

caldria responsabilitzar l‟execució de diferents actuacions al món associatiu a través 

de les federacions que el representen i, si s‟escau, també als representants del món 

empresarial.  En definitiva caldria preveure mesures per assolir uns objectius 

determinats i assignar aquestes mesures a determinats agents. D‟aquesta manera, 
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s‟estaria actuant estratègicament i concentrant forces en les prioritats que es 

determinessin conjuntament. Una de les claus per a garantir l‟èxit del nou PNAV ha de 

ser que no només es faci un treball per a la definició de l‟estratègia en base a l‟anàlisi 

de la situació actual, sinó que també  es defineixi l‟estratègia en base a com es pot 

executar i qui ho pot fer. L’estratègia s’ha de definir en base a una bona diagnosi 

però també ha de preveure una bona implementació.  

 

La base del nou PNAV hauria de ser un text molt més curt. Això portaria alguns 

avantatges, un d‟ells és que seria més fàcil de conèixer i reconèixer per a tots els  

implicats. Però sobretot també obligaria a prioritzar les mesures i concentrar-se en 

planificar actuacions en els temes importants. Actualment existeixen 86 mesures, i el 

fet de voler-les abordar totes a la vegada i sense priorització acaba comportant una 

dispersió dels esforços. 

 

El Pla hauria de disposar d’indicadors. Per una banda indicadors de procés que 

permetin veure si s‟executen les actuacions previstes. Per altra banda també seria 

interessant disposar d‟uns primers indicadors d‟impacte final. Aquests haurien de 

mesurar l‟efecte que s‟espera generar amb el Pla.  Aquests serien indicadors molt 

generals que podrien estar relacionats amb el nombre de voluntaris, el nombre de 

formacions, el nombre d‟entitats amb pla de formació, sempre a nivell de tot Catalunya 

i vinculats al conjunt del Pla i no pas a mesures concretes. Tot i que no haurien de ser 

inicialment molt ambiciosos permetrien començar a posar objectius concrets per 

assolir.  

 

Finalment, cal subratllar que una bona manera per millorar la coordinació i planificació 

és aprofitar la informació aconseguida en aquesta avaluació i en concret fruit de 

l’explotació de la base de dades d’actuacions. A part de poder treballar a partir 

d‟informes, la base de dades també podria servir com un primer aparador de bones 

pràctiques i idees de quines actuacions es poden fer per impulsar l‟associacionisme i 

el voluntariat. Alguns organismes de la Generalitat han estat fent actuacions dedicades 

només a un àmbit (llengua, medi ambient, cultura...) que podrien ser extrapolables per 

enfortir l‟associacionisme i el voluntariat en d‟altres àmbits. Posar en coneixement 

mutu aquesta informació i realitzar trobades d‟intercanvi d‟experiències podria ser una 

línia de treball molt profitosa. El PNAV ha permès veure com, més enllà de 

l’habitual convocatòria de subvencions, hi ha moltes maneres útils d’impulsar el 

voluntariat i l’associacionisme des de l’administració pública.  
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8. Annexos: 
 

 
1. Relació de sigles utilitzades per als organismes de la Generalitat amb la seva 

descripció 

2. Mesures amb el Grau de resposta i el nombre d‟actuacions assignades, 2010 

3. Mesures amb el Grau de resposta i el nombre d‟actuacions assignades, 2011 

4. Actuacions segons mesures, 2010 

5. Actuacions segons mesures, 2011 

6. Actuacions per organisme i any 

7. Actuacions segons dimensió i any 

8. Actuacions segons tipologies i any 

9. Actuacions segons naturalesa de la gestió i any 
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Relació de sigles utilitzades per als organismes de la Generalitat amb la seva 

descripció 

 

Taula 11: Sigles utilitzades en l’informe per als organismes de la Generalitat amb la seva 
descripció 

Sigles Nom de l'organisme 

DGACC Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària 

ICD Institut Català de les Dones 

ICASS Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 

DGPI Direcció General per la Immigració 

DGJ Direcció General de Joventut 

SF Secretaria de Família 

DARPAM 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural 

DGPL Direcció General Política Lingüística 

DGCPT Direcció General de Cultura Popular i Tradicional 

DGAR Departament de Governació Afers Religiosos 

DGPC Departament de Governació - Innovació i Qualitat Democràtica 

DJ - DGDEJ Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 

DJ - DGSP Direcció General de Serveis Penitenciaris 

SGE Secreteria General de l'Esport 

DP - ACCD Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

DP - SAE - AE Secretaria d'Afers Exteriors 

DTS - ACA Agència Catalana de l'Aigua 

DTS - AHC Agència Habitatge de Catalunya 

DTS - ARC Agència de Residus de Catalunya 

DTS - DGPAiS Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 

DEO Departament d'Empresa i Ocupació 

DE Departament d'Ensenyament 

DI - DGPC Direcció General de Protecció Civil 

DGPEIS Departament Interior - Bombers 

DS Direcció General de Salut Pública 
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Mesures amb el Grau de resposta i el nombre d’actuacions assignades, 2010 

 

 

 
 
Codi Mesura 

Grau de 
Resposta 

Actuacions 
assignades 

1.2.5 

Facilitar una guia marc de bones pràctiques a les entitats perquè aquestes 
puguin dissenyar un model de gestió del voluntariat de qualitat que atengui 
als diferents models de voluntariat de l’entitat. 1,00 2 

2.1.7 
Afavorir que les entitats puguin obtenir el certificat d’utilitat pública com a 
garantia de qualitat 1,00 2 

2.4.5 
Facilitar suport i assessorament per a la definició del paper, funcions i 
participació del personal remunerat i voluntariat al si de les entitats. 1,00 3 

2.4.7 
Donar a conèixer a les entitats els serveis i les eines existents de mediació i 
resolució de conflictes. 1,00 3 

3.3.3 
Elaborar un diagnòstic de l’estat actual dels espais de participació a nivell de 
totes les administracions (creació, funcions i desenvolupament). 1,00 3 

1.3.3 
Oferir recursos perquè  les entitats realitzin accions pròpies de difusió i cerca 
de voluntariat. 1,00 5 

2.7.3 
Facilitar, per part de l’administració, la identificació, l’assessorament i la 
promoció del treball en xarxa intraestatal i internacional. 1,00 7 

2.6.2 
Elaborar estratègies, recursos i eines que contribueixin a millorar la 
participació interna del voluntariat a les entitats. 1,00 8 

2.6.4 

Facilitar accions de participació interna, molt especialment aquelles adreçades 
a decidir el futur de l’entitat com l’elaboració de plans estratègics, la 
realització de jornades de treball, tallers i/o estudis d’opinió. 1,00 8 

2.7.2 

Potenciar l’ús de les TIC com a eina de treball en xarxa, tot finançant 
processos i metodologies de treball i aplicació i millorar la funcionalitat de 
xarxanet.org. 1,00 8 

1.4.5 

Facilitar i promocionar la participació en la comunitat i el voluntariat de les 
noves ciutadanies comptant amb el suport tècnic de l’administració pública, 
tot garantint que qualsevol persona, amb independència de la seva situació 
administrativa, pugui se 1,00 9 

3.2.3 
Donar suport a les entitats de tal manera que aquestes puguin difondre els 
seus valors. 1,00 9 

1.3.5 
Millorar i invertir en el reconeixement del voluntariat dins l’entitat, fent 
palesa la importància i significat de la seva tasca. 1,00 10 
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3.1.2 

Facilitar la participació de les persones nouvingudes a les entitats i 
associacions dotant-les de recursos i formació, i evitar els obstacles que ho 
impedeixen. 1,00 11 

2.8.2 

Fomentar la participació de les entitats en els procesos legislatius i 
d’establiment de mesures que tenen una afectació directa en la seva activitat i 
intervenció. 1,00 12 

2.9.2 
Fomentar una relació de confiança i col·laboració entre l’administració pública 
i les entitats. 1,00 14 

3.2.5 
Treballar el voluntariat com a eina d’integració i convivència contemplant la 
diversitat de la població. 1,00 16 

2.2.1 
Donar suport a les entitats de segon nivell en la seva funció d’oferir suport, 
serveis, coneixements i compartir estructures amb les entitats de base. 1,00 17 

3.3.4 

Potenciar i afavorir, des de l’administració, el moviment associatiu i assumir el 
principi de subsidiarietat des de la perspectiva de la proximitat, podent arribar 
a la cogestió i a la corresponsabilitat. 1,00 22 

2.7.1 
Fomentar espais de trobada, de coneixement i d’agrupació entre entitats d’un 
mateix territori i/o sector. 1,00 25 

3.2.6 
Promoure i facilitar la participació de les entitats en el desenvolupament, 
actuacions i accions comunitàries. 1,00 27 

2.1.2 
Donar suport a les entitats per a l’elaboració de plans de sostenibilitat i 
viabilitat econòmica. 0,75 2 

2.9.3 

Clarificar el paper de l’administració en relació a l’associacionisme i el 
voluntariat i disposar d’interlocutors clars, tenint en compte també les 
entitats d’àmbit local. 0,75 3 

1.1.1 

Facilitar l’elaboració del Pla de Formació del Voluntariat intern de l’entitat, 
que incorpori l’acollida, acompanyament i motivació del voluntariat al llarg del 
seu itinerari com a part de la seva formació permanent, mitjançant, entre 
d’altres, l’establim 0,75 6 

1.1.4 

Millorar i actualitzar el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (cursos, 
mòduls, realitzacions professionals, etc.) i fer-la accessible a tot el territori, tot 
garantit l’existència d’una oferta formativa bàsica d’iniciació al voluntariat, 
d’una of 0,75 7 

1.2.3 
Donar suport a l’existència d’una estructura permanent al si de les entitats per 
promoure, acollir, coordinar, motivar i acompanyar el voluntariat. 0,75 8 

2.2.3 

Ampliar, millorar i fer accessibles a tot el territori els serveis i materials de 
suport a les estructures organitzatives de les entitats: a. Editar manuals de 
qualitat i de bones pràctiques per a la gestió d'entitats i per a l'establiment de 
protocols; b 0,75 11 
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3.2.1 

Potenciar la presència de les entitats de voluntariat als centres educatius com 
a transmissores dels valors de la comunitat i per contribuir a l’educació en 
valors dels infants i joves. 0,75 11 

2.4.4 

Potenciar la realització de jornades i guies entorn a bones pràctiques en la 
gestió i organització del voluntariat i la col·laboració del personal remunerat i 
voluntariat al si de les entitats. 0,50 1 

2.5.2 
Afavorir la incorporació de la Carta del Voluntariat de Catalunya als 
reglaments de Règim Intern de l’entitat tot adaptant-los a aquesta. 0,50 2 

1.2.7 Definir, dotar i aplicar plans eficaços de captació de voluntariat. 0,50 3 

1.4.3 

Tenir en compte des de les entitats la conciliació de la vida familiar, laboral i 
voluntària; cercant espais de participació del voluntariat que la possibilitin i 
incidint des del mateix sector en la seva consideració en aquells espais de 
relació i partic 0,50 3 

2.1.3 Fomentar la cessió d’espais públics a les entitats. 0,50 3 

2.8.1 Promoure el debat i la formació sobre la incidència política de les entitats. 0,50 3 

2.2.4 
Estudiar i establir mecanismes formals i informals de participació del 
voluntariat. 0,50 5 

2.1.4 

Ampliar, millorar i fer accessible a tot el territori els serveis i els materials de 
suport per al finançament de les entitats: a. Difondre els serveis 
d'assessoraments a projectes; b. Actualitzar el web www.xarxanet.org; c. 
Editar materials amb informaci 0,50 6 

3.2.4 
Facilitar l’aparició de les entitats i el voluntariat als mitjans de comunicació, 
tot promovent una visió positiva. 0,50 6 

1.2.2 

Identificar i acompanyar el compromís de la persona voluntària vers la 
societat més enllà del compromís amb l’entitat, tot promovent el treball en 
xarxa i facilitant circuits a través dels quals el voluntariat pugui trobar nous 
espais de participació. 0,50 8 

1.3.7 

Desenvolupar projectes als centres educatius de primària i secundària que 
donin a conèixer l’experiència del voluntariat i motivin la sensibilització, 
participació i implicació dels joves en el seu entorn. 0,50 9 

2.9.5 

Establir espais de trobada, de col·laboració i òrgans de diàleg entre 
administració, empreses i entitats tot afavorint la constitució d’un territori 
socialment responsable. 0,50 9 
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3.3.2 Explorar i portar a la pràctica noves fórmules de participació. 0,50 9 

1.3.4 
Publicar, difondre i actualitzar registres, censos i guies d’entitats de 
voluntariat que tinguin en compte els àmbits i territoris. 0,50 11 

2.8.3 Prestar suport a la recerca, la publicació i la comunicació de les entitats. 0,50 13 

1.1.2 

Crear i difondre recursos i eines de formació interna del voluntariat com: 
l’elaboració de materials didàctics, l’establiment d’una oferta de formació  en 
línia bàsica i especialitzada o la creació una comunitat virtual de formació del 
voluntariat. 0,50 14 

2.1.1 

Millorar les eines de finançament existents: a. Prestar suport al finançament 
estructural de les entitats per millorar-ne l'organització interna; b. Establic 
convenis plurianuals; c. Assegurar l'ingrés de les subvencions en els períodes 
de despesa; d. Ini 0,50 23 

1.2.6 

Determinar protocols que impulsin la participació de les persones voluntàries i 
serveixin d’eina per tal de portar a terme la definició, planificació i avaluació 
de projectes tot fent efectiva la Carta de Voluntariat. 0,38 4 

1.4.1 
Realitzar estudis sobre els diferents perfils i tipologies de voluntariat i facilitar 
recursos a les entitats per a la seva incorporació i fidelització. 0,25 1 

2.3.5 

Fomentar que les entitats facin auditories econòmiques a partir d’un 
determinat volum econòmic, tot facilitant el suport d’aquestes per part de 
l’Administració pública. 0,25 1 

2.5.1 

Actualitzar i difondre la Carta del Voluntariat de Catalunya. Entre d’altres, la 
nova Carta del Voluntariat incorporarà la participació del voluntariat a les 
entitats, la relació entre les persones remunerades i el voluntariat i la 
seguretat com un dels s 0,25 1 

2.9.1 
Garantir el rol de l’administració com a validadora de la bona gestió de les 
pròpies entitats que col·laboren amb empreses. 0,25 1 

1.2.1 Promoure la participació del voluntariat en espais de decisió de l’entitat. 0,25 2 

1.3.1 
Promoure campanyes de foment i sensibilització del voluntariat, de forma 
continuada i d’abast general. 0,25 2 

2.1.6 
Facilitar l’adquisició i consolidació dels béns patrimonials de les entitats no 
lucratives. 0,25 2 

2.1.8 

Elaborar materials de difusió i proveir de recursos a les entitats per tal de 
facilitar la cerca de finançament privat i la diversificació de les fonts 
d’ingressos. 0,25 2 
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2.3.2 
Millorar la llei vigent fomentant la rendició de comptes i la transparència de 
les entitats de primer i segon nivell. 0,25 2 

2.4.3 
Contribuir a identificar les tipologies i models de voluntariat existents a les 
entitats de voluntariat. 0,25 2 

2.3.3 
Incentivar en les entitats la pràctica de la transparència i rendició de comptes 
considerant aquest com a un dels criteris de valoració dels ajuts. 0,25 3 

2.4.1 

Impulsar la definició interna de les funcions del voluntariat, el personal 
remunerat i els dirigents i el desenvolupament de pautes en relació a 
aquestes. 0,25 3 

1.3.6 
Impulsar que l'Administració pública es despalci al terreny i realitzi actes 
públics pròxims al voluntariat. 0,25 4 

2.9.6 
Fer un recull de bones pràctiques de projectes en el què intervinguin les 
entitats, les empreses i l’administració. 0,25 4 

3.1.3 
Afavorir l’elaboració de diagnòstics des de les entitats per fer front a les 
necessitats socials emergents. 0,25 4 

2.3.1 

Ampliar i millorar els mecanismes de foment de la transparència, com ara: a. 
Elaborar i difondre guies de bones pràctiques i de transparència; b. Promoure 
la publicació i la difusió de les memòries de les entitats; c. Fomentar l'ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC); d. Promocionar 
l’elaboració d’un codi ètic que tingui en compte el seu acompliment i establir 
sistemes de garantia i control.  0,25 5 

2.4.2 

Promoure l’elaboració de documents, com reglaments de règim intern, al si de 
les entitats que clarifiquin funcions/accions i la participació de les persones 
voluntàries i de les persones remunerades. 0,25 5 

2.6.3 Fomentar l’ús de les TIC (fòrums i intranets) per a millorar la participació. 0,25 6 

3.2.2 
Promoure campanyes de sensibilització del món associatiu i de la importància 
del fet d’associar-se. 0,25 6 

3.2.7 Fomentar la sostenibilitat ambiental als projectes i activitats de les entitats. 0,25 7 

1.2.8 
Fomentar la figura de coordinadors/es de voluntariat al si de les entitats i el 
desenvolupament de les competències adients. 0,25 8 

3.3.1 
Difondre la importància de l’associacionisme i el voluntariat com a vertebració 
del teixit social i escola de democràcia participativa. 0,25 11 

1.2.4 
Fer trobades i habilitar espais de reflexió entre entitats entorn els models de 
gestió del voluntariat. 0,25   

2.6.5 
Promoure  l’accés de les persones voluntàries als òrgans de govern de l’entitat 
i la seva participació a les diferents fases del cicle dels projectes. 0,13 2 
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2.9.7 

Facilitar per part de l’administració la convergència entre les demandes i les 
ofertes de voluntariat, actuant d’intermediari entre el món de l’empresa i el 
món associatiu. 0,13 2 

1.1.3 

Detectar les necessitats formatives de les persones coordinadores de 
voluntariat, per tal d’elaborar una nova oferta formativa que doni més 
profunditat a l’oferta existent, incloent-la en el Pla de Formació del 
Voluntariat de Catalunya. 0,13 3 

2.2.5 
Impulsar que les dones accedeixin als càrrecs de responsabilitat de les 
entitats. 0,13 3 

3.1.1 

Fomentar la interrelació entre les administracions i les entitats per a que 
aquestes últimes puguin detectar noves necessitats socials i donar-hi una 
resposta ràpida i propera. 0,13 3 

3.1.4 
Elaborar guies d’indicadors segons sectors que facilitin la coneixença de 
l’impacte social dels projectes i facilitar i millorar el procés d’avaluació. 0,13 3 

1.4.2 

Estudiar i impulsar els models i tipologies de voluntariat emergents: 
voluntariat en família, voluntariat intergeneracional, voluntariat de persones 
pre-jubilades i/o jubilades, voluntariat a distància, voluntariat corporatiu, etc. 0,13 4 

1.3.2 Afavorir l’aparició del voluntariat als mitjans de comunicació. 0,13 5 

1.4.4 

Fomentar iniciatives que apropin col·lectius poc representats al món del 
voluntariat i prioritzar la realització d’accions que motivin a les persones amb 
discapacitat i el col·lectiu masculí a participar de les entitats de voluntariat. 0,00 0 

2.1.5 

Millorar la llei de mecenatge com a mesura de foment de l’esponsorització 
d’entitats per part d’empreses, tot afavorint l’increment dels beneficis fiscals 
a les empreses col·laboradores. 0,00 0 

2.3.4 
Facilitar la creació d'òrgans i entitats de caràcter autònom que auditin en 
transparència i rendició de comptes 0,00 0 

2.4.6 
Afavorir i crear una formació en iniciació al voluntariat adreçada al personal 
remunerat. 0,00 0 

2.6.1 
Revisar i actualitzar la llei d’associacions per incloure en els estatuts els drets i 
deures del voluntariat que els equiparin als dels associats. 0,00 0 

2.9.4 
Actualitzar i fer accessible una guia d’empreses amb responsabilitat social 
corporativa. 0,00 0 

2.9.8 Crear un òrgan públic que executi i implementi les polítiques de voluntariat. 0,00 0 

2.2.2 
Iniciar una línia d’estudi per analitzar els motius que dificulten els relleus als 
òrgans directius de les entitats. 0,00 1 

2.5.3 Estudiar la viabilitat de disposar d’un Estatut del Voluntariat. 0,00 1 
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Mesures amb el Grau de resposta i el nombre d’actuacions assignades, 2011 

 

Codi Mesura 
Grau de 
Resposta 

Actuacions 
assignades 

2.9.4 
Actualitzar i fer accessible una guia d’empreses amb responsabilitat social 
corporativa. 1,00 1 

2.1.7 
Afavorir que les entitats puguin obtenir el certificat d’utilitat pública com a 
garantia de qualitat 1,00 3 

2.4.5 
Facilitar suport i assessorament per a la definició del paper, funcions i 
participació del personal remunerat i voluntariat al si de les entitats. 1,00 4 

2.9.3 

Clarificar el paper de l’administració en relació a l’associacionisme i el 
voluntariat i disposar d’interlocutors clars, tenint en compte també les entitats 
d’àmbit local. 1,00 4 

3.1.2 
Facilitar la participació de les persones nouvingudes a les entitats i associacions 
dotant-les de recursos i formació, i evitar els obstacles que ho impedeixen. 1,00 5 

2.7.2 
Potenciar l’ús de les TIC com a eina de treball en xarxa, tot finançant processos i 
metodologies de treball i aplicació i millorar la funcionalitat de xarxanet.org. 1,00 6 

2.7.3 
Facilitar, per part de l’administració, la identificació, l’assessorament i la 
promoció del treball en xarxa intraestatal i internacional. 1,00 6 

1.4.5 

Facilitar i promocionar la participació en la comunitat i el voluntariat de les 
noves ciutadanies comptant amb el suport tècnic de l’administració pública, tot 
garantint que qualsevol persona, amb independència de la seva situació 
administrativa, pugui se 1,00 9 

2.6.2 
Elaborar estratègies, recursos i eines que contribueixin a millorar la participació 
interna del voluntariat a les entitats. 1,00 10 

2.9.5 

Establir espais de trobada, de col·laboració i òrgans de diàleg entre 
administració, empreses i entitats tot afavorint la constitució d’un territori 
socialment responsable. 1,00 10 

1.3.5 
Millorar i invertir en el reconeixement del voluntariat dins l’entitat, fent palesa 
la importància i significat de la seva tasca. 1,00 11 

3.2.3 
Donar suport a les entitats de tal manera que aquestes puguin difondre els seus 
valors. 1,00 11 

1.3.3 
Oferir recursos perquè  les entitats realitzin accions pròpies de difusió i cerca de 
voluntariat. 1,00 12 

2.9.2 
Fomentar una relació de confiança i col·laboració entre l’administració pública i 
les entitats. 1,00 12 

2.2.1 
Donar suport a les entitats de segon nivell en la seva funció d’oferir suport, 
serveis, coneixements i compartir estructures amb les entitats de base. 1,00 13 

2.8.2 

Fomentar la participació de les entitats en els procesos legislatius i 
d’establiment de mesures que tenen una afectació directa en la seva activitat i 
intervenció. 1,00 13 

3.2.5 
Treballar el voluntariat com a eina d’integració i convivència contemplant la 
diversitat de la població. 1,00 13 
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3.3.4 

Potenciar i afavorir, des de l’administració, el moviment associatiu i assumir el 
principi de subsidiarietat des de la perspectiva de la proximitat, podent arribar 
a la cogestió i a la corresponsabilitat. 1,00 18 

3.2.6 
Promoure i facilitar la participació de les entitats en el desenvolupament, 
actuacions i accions comunitàries. 1,00 21 

2.7.1 
Fomentar espais de trobada, de coneixement i d’agrupació entre entitats d’un 
mateix territori i/o sector. 1,00 24 

2.1.2 
Donar suport a les entitats per a l’elaboració de plans de sostenibilitat i 
viabilitat econòmica. 0,75 1 

2.4.7 
Donar a conèixer a les entitats els serveis i les eines existents de mediació i 
resolució de conflictes. 0,75 1 

1.1.1 

Facilitar l’elaboració del Pla de Formació del Voluntariat intern de l’entitat, que 
incorpori l’acollida, acompanyament i motivació del voluntariat al llarg del seu 
itinerari com a part de la seva formació permanent, mitjançant, entre d’altres, 
l’establim 0,75 6 

1.2.4 
Fer trobades i habilitar espais de reflexió entre entitats entorn els models de 
gestió del voluntariat. 0,75 6 

1.4.2 

Estudiar i impulsar els models i tipologies de voluntariat emergents: voluntariat 
en família, voluntariat intergeneracional, voluntariat de persones pre-jubilades 
i/o jubilades, voluntariat a distància, voluntariat corporatiu, etc. 0,75 6 

1.2.3 
Donar suport a l’existència d’una estructura permanent al si de les entitats per 
promoure, acollir, coordinar, motivar i acompanyar el voluntariat. 0,75 7 

1.1.4 

Millorar i actualitzar el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (cursos, 
mòduls, realitzacions professionals, etc.) i fer-la accessible a tot el territori, tot 
garantit l’existència d’una oferta formativa bàsica d’iniciació al voluntariat, 
d’una of 0,75 8 

1.2.7 Definir, dotar i aplicar plans eficaços de captació de voluntariat. 0,75 8 

1.3.6 
Impulsar que l'Administració pública es despalci al terreny i realitzi actes públics 
pròxims al voluntariat. 0,75 9 

2.2.3 

Ampliar, millorar i fer accessibles a tot el territori els serveis i materials de 
suport a les estructures organitzatives de les entitats: a. Editar manuals de 
qualitat i de bones pràctiques per a la gestió d'entitats i per a l'establiment de 
protocols; b 0,75 9 

3.2.1 

Potenciar la presència de les entitats de voluntariat als centres educatius com a 
transmissores dels valors de la comunitat i per contribuir a l’educació en valors 
dels infants i joves. 0,75 11 

1.1.2 

Crear i difondre recursos i eines de formació interna del voluntariat com: 
l’elaboració de materials didàctics, l’establiment d’una oferta de formació  en 
línia bàsica i especialitzada o la creació una comunitat virtual de formació del 
voluntariat. 0,75 16 

2.4.4 

Potenciar la realització de jornades i guies entorn a bones pràctiques en la 
gestió i organització del voluntariat i la col·laboració del personal remunerat i 
voluntariat al si de les entitats. 0,50 1 

2.5.1 

Actualitzar i difondre la Carta del Voluntariat de Catalunya. Entre d’altres, la 
nova Carta del Voluntariat incorporarà la participació del voluntariat a les 
entitats, la relació entre les persones remunerades i el voluntariat i la seguretat 
com un dels s 0,50 2 
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1.2.1 Promoure la participació del voluntariat en espais de decisió de l’entitat. 0,50 3 

2.1.3 Fomentar la cessió d’espais públics a les entitats. 0,50 3 

2.5.2 
Afavorir la incorporació de la Carta del Voluntariat de Catalunya als reglaments 
de Règim Intern de l’entitat tot adaptant-los a aquesta. 0,50 3 

1.1.3 

Detectar les necessitats formatives de les persones coordinadores de 
voluntariat, per tal d’elaborar una nova oferta formativa que doni més 
profunditat a l’oferta existent, incloent-la en el Pla de Formació del Voluntariat 
de Catalunya. 0,50 5 

2.4.2 

Promoure l’elaboració de documents, com reglaments de règim intern, al si de 
les entitats que clarifiquin funcions/accions i la participació de les persones 
voluntàries i de les persones remunerades. 0,50 5 

2.4.3 
Contribuir a identificar les tipologies i models de voluntariat existents a les 
entitats de voluntariat. 0,50 5 

1.2.2 

Identificar i acompanyar el compromís de la persona voluntària vers la societat 
més enllà del compromís amb l’entitat, tot promovent el treball en xarxa i 
facilitant circuits a través dels quals el voluntariat pugui trobar nous espais de 
participació. 0,50 8 

1.3.7 

Desenvolupar projectes als centres educatius de primària i secundària que 
donin a conèixer l’experiència del voluntariat i motivin la sensibilització, 
participació i implicació dels joves en el seu entorn. 0,50 9 

1.3.4 
Publicar, difondre i actualitzar registres, censos i guies d’entitats de voluntariat 
que tinguin en compte els àmbits i territoris. 0,50 10 

3.2.4 
Facilitar l’aparició de les entitats i el voluntariat als mitjans de comunicació, tot 
promovent una visió positiva. 0,50 10 

2.8.3 Prestar suport a la recerca, la publicació i la comunicació de les entitats. 0,50 15 

2.1.1 

Millorar les eines de finançament existents: a. Prestar suport al finançament 
estructural de les entitats per millorar-ne l'organització interna; b. Establic 
convenis plurianuals; c. Assegurar l'ingrés de les subvencions en els períodes de 
despesa; d. Ini 0,50 22 

2.1.8 
Elaborar materials de difusió i proveir de recursos a les entitats per tal de 
facilitar la cerca de finançament privat i la diversificació de les fonts d’ingressos. 0,38 4 

2.6.4 

Facilitar accions de participació interna, molt especialment aquelles adreçades 
a decidir el futur de l’entitat com l’elaboració de plans estratègics, la realització 
de jornades de treball, tallers i/o estudis d’opinió. 0,38 5 

2.3.5 

Fomentar que les entitats facin auditories econòmiques a partir d’un 
determinat volum econòmic, tot facilitant el suport d’aquestes per part de 
l’Administració pública. 0,25 1 

2.2.2 
Iniciar una línia d’estudi per analitzar els motius que dificulten els relleus als 
òrgans directius de les entitats. 0,25 2 

2.3.1 

Ampliar i millorar els mecanismes de foment de la transparència, com ara: a. 
Elaborar i difondre guies de bones pràctiques i de transparència; b. Promoure la 
publicació i la difusió de les memòries de les entitats; c. Fomentar l'ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC); d. Promocionar l’elaboració 
d’un codi ètic que tingui en compte el seu acompliment i establir sistemes de 
garantia i control.  0,25 2 

2.4.1 
Impulsar la definició interna de les funcions del voluntariat, el personal 
remunerat i els dirigents i el desenvolupament de pautes en relació a aquestes. 0,25 2 

2.8.1 Promoure el debat i la formació sobre la incidència política de les entitats. 0,25 2 

2.9.7 

Facilitar per part de l’administració la convergència entre les demandes i les 
ofertes de voluntariat, actuant d’intermediari entre el món de l’empresa i el 
món associatiu. 0,25 2 
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1.2.5 

Facilitar una guia marc de bones pràctiques a les entitats perquè aquestes 
puguin dissenyar un model de gestió del voluntariat de qualitat que atengui als 
diferents models de voluntariat de l’entitat. 0,25 3 

1.4.3 

Tenir en compte des de les entitats la conciliació de la vida familiar, laboral i 
voluntària; cercant espais de participació del voluntariat que la possibilitin i 
incidint des del mateix sector en la seva consideració en aquells espais de 
relació i partic 0,25 3 

2.1.6 
Facilitar l’adquisició i consolidació dels béns patrimonials de les entitats no 
lucratives. 0,25 3 

2.3.3 
Incentivar en les entitats la pràctica de la transparència i rendició de comptes 
considerant aquest com a un dels criteris de valoració dels ajuts. 0,25 3 

1.2.8 
Fomentar la figura de coordinadors/es de voluntariat al si de les entitats i el 
desenvolupament de les competències adients. 0,25 4 

2.1.4 

Ampliar, millorar i fer accessible a tot el territori els serveis i els materials de 
suport per al finançament de les entitats: a. Difondre els serveis 
d'assessoraments a projectes; b. Actualitzar el web www.xarxanet.org; c. Editar 
materials amb informaci 0,25 5 

2.2.4 
Estudiar i establir mecanismes formals i informals de participació del 
voluntariat. 0,25 5 

2.6.3 Fomentar l’ús de les TIC (fòrums i intranets) per a millorar la participació. 0,25 6 

1.3.1 
Promoure campanyes de foment i sensibilització del voluntariat, de forma 
continuada i d’abast general. 0,25 8 

3.2.7 Fomentar la sostenibilitat ambiental als projectes i activitats de les entitats. 0,25 9 

3.2.2 
Promoure campanyes de sensibilització del món associatiu i de la importància 
del fet d’associar-se. 0,25 11 

3.3.1 
Difondre la importància de l’associacionisme i el voluntariat com a vertebració 
del teixit social i escola de democràcia participativa. 0,25 12 

3.3.3 
Elaborar un diagnòstic de l’estat actual dels espais de participació a nivell de 
totes les administracions (creació, funcions i desenvolupament). 0,13 1 

3.1.1 

Fomentar la interrelació entre les administracions i les entitats per a que 
aquestes últimes puguin detectar noves necessitats socials i donar-hi una 
resposta ràpida i propera. 0,13 2 

3.1.3 
Afavorir l’elaboració de diagnòstics des de les entitats per fer front a les 
necessitats socials emergents. 0,13 2 

2.2.5 Impulsar que les dones accedeixin als càrrecs de responsabilitat de les entitats. 0,13 3 

2.6.5 
Promoure  l’accés de les persones voluntàries als òrgans de govern de l’entitat i 
la seva participació a les diferents fases del cicle dels projectes. 0,13 3 

3.3.2 Explorar i portar a la pràctica noves fórmules de participació. 0,13 5 

1.3.2 Afavorir l’aparició del voluntariat als mitjans de comunicació. 0,13 8 

1.4.1 
Realitzar estudis sobre els diferents perfils i tipologies de voluntariat i facilitar 
recursos a les entitats per a la seva incorporació i fidelització. 0,00 0 
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1.4.4 

Fomentar iniciatives que apropin col·lectius poc representats al món del 
voluntariat i prioritzar la realització d’accions que motivin a les persones amb 
discapacitat i el col·lectiu masculí a participar de les entitats de voluntariat. 0,00 0 

2.3.2 
Millorar la llei vigent fomentant la rendició de comptes i la transparència de les 
entitats de primer i segon nivell. 0,00 0 

2.3.4 
Facilitar la creació d'òrgans i entitats de caràcter autònom que auditin en 
transparència i rendició de comptes 0,00 0 

2.4.6 
Afavorir i crear una formació en iniciació al voluntariat adreçada al personal 
remunerat. 0,00 0 

2.6.1 
Revisar i actualitzar la llei d’associacions per incloure en els estatuts els drets i 
deures del voluntariat que els equiparin als dels associats. 0,00 0 

2.9.8 Crear un òrgan públic que executi i implementi les polítiques de voluntariat. 0,00 0 

2.1.5 

Millorar la llei de mecenatge com a mesura de foment de l’esponsorització 
d’entitats per part d’empreses, tot afavorint l’increment dels beneficis fiscals a 
les empreses col·laboradores. 0,00 1 

2.5.3 Estudiar la viabilitat de disposar d’un Estatut del Voluntariat. 0,00 1 

2.9.6 
Fer un recull de bones pràctiques de projectes en el què intervinguin les 
entitats, les empreses i l’administració. 0,00 1 

3.1.4 
Elaborar guies d’indicadors segons sectors que facilitin la coneixença de 
l’impacte social dels projectes i facilitar i millorar el procés d’avaluació. 0,00 1 

2.9.1 
Garantir el rol de l’administració com a validadora de la bona gestió de les 
pròpies entitats que col·laboren amb empreses. 0,00 2 

1.2.6 

Determinar protocols que impulsin la participació de les persones voluntàries i 
serveixin d’eina per tal de portar a terme la definició, planificació i avaluació de 
projectes tot fent efectiva la Carta de Voluntariat. 0,00 4 



Actuacions executades segons les 86 mesures del PNAV - Any 2010

Mesura: Codi

Facilitar l’elaboració del Pla de Formació del Voluntariat intern de l’entitat, que incorpori 

l’acollida, acompanyament i motivació del voluntariat al llarg del seu itinerari com a part de 

la seva formació permanent, mitjançant, entre d’altres, l’establiment de contractes 

programes, tot prioritzant circuits de formació compartida del voluntariat en entitats de 

segon i tercer nivell. 1.1.1

Pla Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC) DGACC

Xarxanet.org DGACC

Assessorament en Formació DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Difusió normativa educació en el lleure DGJ

Crear i difondre recursos i eines de formació interna del voluntariat com: l’elaboració de 

materials didàctics, l’establiment d’una oferta de formació  en línia bàsica i especialitzada o la 

creació una comunitat virtual de formació del voluntariat. 1.1.2

Subvencions ADF  per Formació DARPAM

Cursos PFVC online DGACC

Voluntariat.org DGACC

Xarxanet.org DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Formació per a entitats religioses DGAR

Cursos Responsable de Grup de Consumidors DGCPT

Formació en participació ciutadana DGPC

Subvencions plans de participació interns DGPC

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" DGPL

Manual i curs voluntariat en centres penitenciaris DJ - DGSP

Formació dinamitzadors voluntariat escola DP - E

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) ICASS

Detectar les necessitats formatives de les persones coordinadores de voluntariat, per tal 

d’elaborar una nova oferta formativa que doni més profunditat a l’oferta existent, incloent-la 

en el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya. 1.1.3

Formació campanyes voluntaris de Protecció Civil DI - DGPC

Suport als Coordinadors del PCEE DP - E

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Millorar i actualitzar el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (cursos, mòduls, 

realitzacions professionals, etc.) i fer-la accessible a tot el territori, tot garantit l’existència 

d’una oferta formativa bàsica d’iniciació al voluntariat, d’una oferta formativa específica per 

sectors i àmbits d’actuació de les entitats, d’una oferta formativa especialitzada segons les 

tasques que desenvolupa el voluntariat, així com una oferta formativa en l’àmbit de la gestió 

adreçada al voluntariat. 1.1.4

Pla Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC) DGACC

Cursos PFVC online DGACC

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil DGJ

Formació Bombers Voluntaris DGPEIS

Curs gestió per petites associacions d'immigrants DGPI

Cursos de formació per voluntaris Protecció Civil DI - DGPC

Manual i curs voluntariat en centres penitenciaris DJ - DGSP

Promoure la participació del voluntariat en espais de decisió de l’entitat. 1.2.1



Xarxanet.org DGACC

Identificar i acompanyar el compromís de la persona voluntària vers la societat més enllà del 

compromís amb l’entitat, tot promovent el treball en xarxa i facilitant circuits a través dels 

quals el voluntariat pugui trobar nous espais de participació. 1.2.2

Xarxanet.org DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Difusió normativa educació en el lleure DGJ

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL DGPL

Activitats culturals i de lleure VxL DGPL

Informació en xarxa pel voluntariat DJ - DGSP

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Donar suport a l’existència d’una estructura permanent al si de les entitats per promoure, 

acollir, coordinar, motivar i acompanyar el voluntariat. 1.2.3

Equipaments Cívics a disposició d'entitats DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Impuls  a creació Associacions bombers voluntaris DGPEIS

Assessorament a entitats d'immigrants DGPI

Taula Participació Social (TPS) DJ - DGSP

Suport als Coordinadors del PCEE DP - E

Fer trobades i habilitar espais de reflexió entre entitats entorn els models de gestió del 

voluntariat. 1.2.4

Xarxanet.org DGACC

Jornada de treball VxL Llengua comuna DGPL

Facilitar una guia marc de bones pràctiques a les entitats perquè aquestes puguin dissenyar 

un model de gestió del voluntariat de qualitat que atengui als diferents models de voluntariat 

de l’entitat. 1.2.5

Publicació Manual Bones Pràctiques actuacions vol. DGACC

Formació per a entitats religioses DGAR

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" DGPL

Campanyes de sensibilització temàtica aigua DTS - ACA

Determinar protocols que impulsin la participació de les persones voluntàries i serveixin 

d’eina per tal de portar a terme la definició, planificació i avaluació de projectes tot fent 

efectiva la Carta de Voluntariat. 1.2.6

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques DGPL

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat DJ - DGSP

Carta Voluntariat àmbit de la salut DS

Definir, dotar i aplicar plans eficaços de captació de voluntariat. 1.2.7

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Formació en participació ciutadana DGPC

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" DGPL

Jornada portes obertes centres penitenciaris DJ - DGSP

Fomentar la figura de coordinadors/es de voluntariat al si de les entitats i el 

desenvolupament de les competències adients. 1.2.8

Dinamització del Vxl DGPL

Suport als Coordinadors del PCEE DP - E

Promoure campanyes de foment i sensibilització del voluntariat, de forma continuada i 

d’abast general. 1.3.1

Captació voluntaris Marató de TV3 DGACC



Butlletí a l'Abast DGACC

Conveni IAVE DGACC

Promoció del Voluntariat personal Generalitat DGPC

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques DGPL

Afavorir l’aparició del voluntariat als mitjans de comunicació. 1.3.2

Aplec Internacional de la Sardana - Adifolk DGCPT

Promoció del Voluntariat personal Generalitat DGPC

Promoció VxL als mitjans de comunicació DGPL

Participació en la Marató TV3 DS

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Oferir recursos perquè  les entitats realitzin accions pròpies de difusió i cerca de voluntariat. 1.3.3

Voluntariat.org DGACC

Xarxanet.org DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Difusió normativa educació en el lleure DGJ

Suport entitats a projectes de VxL DGPL

Servei informatiu entitats penitenciaries DJ - DGSP

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Publicar, difondre i actualitzar registres, censos i guies d’entitats de voluntariat que tinguin 

en compte els àmbits i territoris. 1.3.4

Actualització registre ADF DARPAM

Registre voluntaris ADF DARPAM

Manteniment Cens Entitats Voluntariat DGACC

Informe associacions culturals no federades DGCPT

Elaboració Cens ass. culturals no federades DGCPT

Manteniment cens d'entitats juvenils DGJ

Cens d'entitats de foment de la llengua catalana DGPL

Manteniment del Registre d'Entitats Medi Ambient DGS - DGPAiS

Registre Associacions Voluntariat Protecció Civil DI - DGPC

Elaboració mapa actors conques fluvials DTS - ACA

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Millorar i invertir en el reconeixement del voluntariat dins l’entitat, fent palesa la 

importància i significat de la seva tasca. 1.3.5

Registre voluntaris ADF DARPAM

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Premi Eliseu Colomer DGACC

Premis al Voluntariat DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Carnet de VxL DGPL

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Impulsar que l'Administració pública es despalci al terreny i realitzi actes públics pròxims al 

voluntariat. 1.3.6

Assessorament en Formació DGACC

Activitats culturals i de lleure VxL DGPL

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Desenvolupar projectes als centres educatius de primària i secundària que donin a conèixer 

l’experiència del voluntariat i motivin la sensibilització, participació i implicació dels joves en 

el seu entorn. 1.3.7

Grups de treball Aprenentatge Servei DE

Participació entitats lleure juvenil als PEE DE

Foment del programa VxL als IES DGPL

Formació dinamitzadors voluntariat escola DP - E

Suport als Coordinadors del PCEE DP - E

Foment de l'Esport a través de AAEE DP - E



Convocatòria de premis foment esport escoles DP - E

Participació voluntaris esportiu òrgans de govern DP - E

Foment de l'Esport a través de JODIC DP - E

Realitzar estudis sobre els diferents perfils i tipologies de voluntariat i facilitar recursos a les 

entitats per a la seva incorporació i fidelització. 1.4.1

Estudi  Diagnòstic de les entitats ambientals DGS - DGPAiS

Estudiar i impulsar els models i tipologies de voluntariat emergents: voluntariat en família, 

voluntariat intergeneracional, voluntariat de persones pre-jubilades i/o jubilades, voluntariat 

a distància, voluntariat corporatiu, etc. 1.4.2

Premi Eliseu Colomer DGACC

Conveni IAVE DGACC

Foment programa VxL a col·lectius específics DGPL

Voluntariat intergeneracional àmbit penitenciari DJ - DGSP

Tenir en compte des de les entitats la conciliació de la vida familiar, laboral i voluntària; 

cercant espais de participació del voluntariat que la possibilitin i incidint des del mateix 

sector en la seva consideració en aquells espais de relació i participació promoguts per 

l’administració. 1.4.3

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Espai de trobada per la gestió del temps SF

Fomentar iniciatives que apropin col·lectius poc representats al món del voluntariat i 

prioritzar la realització d’accions que motivin a les persones amb discapacitat i el col·lectiu 

masculí a participar de les entitats de voluntariat. 1.4.4

Facilitar i promocionar la participació en la comunitat i el voluntariat de les noves ciutadanies 

comptant amb el suport tècnic de l’administració pública, tot garantint que qualsevol 

persona, amb independència de la seva situació administrativa, pugui ser voluntària. 1.4.5

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Cursos a mida DGACC

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi DGPI

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Millorar les eines de finançament existents: a. Prestar suport al finançament estructural de 

les entitats per millorar-ne l'organització interna; b. Establic convenis plurianuals; c. 

Assegurar l'ingrés de les subvencions en els períodes de despesa; d. Iniciar una línia de treball 

per facilitar i simplificar els tràmits de subvencions i convenis; e. Iniciar una línia de treball 

per unificar els criteris de convocatòria de les subvencions i dels convenis de les diferents 

administracions; f. Estudiar diferents mecanismes per adaptar les convocatòries a les 

necessitats i activitats de les entitats, com per exemple, flexibilitzar períodes d'execució, 

garantir la resolució i el pagament de convocatòries segons el calendari de les entitats i 

millorar les licitacions. 2.1.1

Subvencions ADF DARPAM

Subvencions ADF  per Formació DARPAM

Pòlissa d'assegurança per a voluntaris DARPAM

Subvencions  a  entitats educatives DE

Participació entitats lleure juvenil als PEE DE

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Subvencions per obres entitats DGACC

Subvencions a entitats de cultura popular DGCPT

Subvencions a entitats juvenils DGJ



Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure DGJ

Suport econòmic a projectes de VxL DGPL

Promoció al coneixement i ús de l'occità DGPL

Suport entitats a projectes de VxL DGPL

Convenis plurianuals entiats Ed Lleure DGS - DGPAiS

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental DGS - DGPAiS

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari DJ - DGSP

Subvenció a ONGD's i moviments de lleida DP - ACCD

Enfortiment institutcional i suport CASC DP - ACCD

Convocatòria de premis foment esport escoles DP - E

Subvencions DS

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Donar suport a les entitats per a l’elaboració de plans de sostenibilitat i viabilitat econòmica. 2.1.2

3creix, Recursos per la millora gestió entitats DEO

Assessorament Econòmic DGACC

Fomentar la cessió d’espais públics a les entitats. 2.1.3

Cessions d'equipaments escolars a entitats DE

Equipaments Cívics a disposició d'entitats DGACC

Suport econòmic a projectes de VxL DGPL

Ampliar, millorar i fer accessible a tot el territori els serveis i els materials de suport per al 

finançament de les entitats: a. Difondre els serveis d'assessoraments a projectes; b. 

Actualitzar el web www.xarxanet.org; c. Editar materials amb informació sobre les 

subvencions existents: guies, calendaris, portals, etc. 2.1.4

Xarxanet.org DGACC

Tríptic xarxanet i assessoraments DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Voluntariat.org DGACC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Millorar la llei de mecenatge com a mesura de foment de l’esponsorització d’entitats per part 

d’empreses, tot afavorint l’increment dels beneficis fiscals a les empreses col·laboradores. 2.1.5

Facilitar l’adquisició i consolidació dels béns patrimonials de les entitats no lucratives. 2.1.6

Subvencions ADF DARPAM

Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure DGJ

Afavorir que les entitats puguin obtenir el certificat d’utilitat pública com a garantia de 

qualitat 2.1.7

Assessorament Jurídic DGACC

Assesorament a les entitats  (utilitat pública) DJ - DGDEJ

Elaborar materials de difusió i proveir de recursos a les entitats per tal de facilitar la cerca de 

finançament privat i la diversificació de les fonts d’ingressos. 2.1.8

Xarxanet.org DGACC

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi DGS - DGPAiS

Donar suport a les entitats de segon nivell en la seva funció d’oferir suport, serveis, 

coneixements i compartir estructures amb les entitats de base. 2.2.1

Subvencions ADF  per Formació DARPAM

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Assessorament TIC a Federacions cultura popular DGCPT

Subvencions a entitats de cultura popular DGCPT

Subvenció al Consell Nacional de Joventut (CNJC) DGJ

Convocatòria subvencions desenvolupament 3r Sector DJ - DGDEJ

Enfortiment institutcional i suport CASC DP - ACCD

Subvenció a ONGD's i moviments de lleida DP - ACCD

Subvencions a ONG de Girona i Alt Maresme DP - ACCD

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. DP - ACCD



Foment de l'Esport a través de AAEE DP - E

Foment de l'Esport a través de JODIC DP - E

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Campanyes de sensibilització temàtica aigua DTS - ACA

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Ampliar, millorar i fer accessibles a tot el territori els serveis i materials de suport a les 

estructures organitzatives de les entitats: a. Editar manuals de qualitat i de bones pràctiques 

per a la gestió d'entitats i per a l'establiment de protocols; b. Celebrar jornades i trobades per 

fomentar l'intercanvi d'experiències i millorar les estructures organitzatives de les entitats; c. 

Facilitar l'elaboració de plans estratègics a les entitats. 2.2.3

3creix, Recursos per la millora gestió entitats DEO

Assessorament en Formació DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Assessorament de Voluntariat Local DGACC

Publicació Manual Bones Pràctiques actuacions vol. DGACC

Assessorament Econòmic DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Formació per a entitats religioses DGAR

Subvencions a entitats juvenils DGJ

Suport entitats a projectes de VxL DGPL

Assessorament marc legal a entitats DJ - DGDEJ

Estudiar i establir mecanismes formals i informals de participació del voluntariat. 2.2.4

Assessorament en Projectes DGACC

Formació en participació ciutadana DGPC

Subvencions plans de participació interns DGPC

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Beques a recerca en associacionisme i dones ICD

Impulsar que les dones accedeixin als càrrecs de responsabilitat de les entitats. 2.2.5

Suport als Coordinadors del PCEE DP - E

Participació voluntaris esportiu òrgans de govern DP - E

Promoció paritat gènere en òrgans de decisió ICD

Ampliar i millorar els mecanismes de foment de la transparència, com ara: a. Elaborar i 

difondre guies de bones pràctiques i de transparència; b. Promoure la publicació i la difusió 

de les memòries de les entitats; c. Fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC); d. Promocionar l'elaboració d'un codi ètic que tingui en compte el seu 

acompliment i establir sistemes de garantia i control. 2.3.1

Xarxanet.org DGACC

Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Convocatòria subvencions desenvolupament 3r Sector DJ - DGDEJ

Modelització de l'acció social ICASS

Millorar la llei vigent fomentant la rendició de comptes i la transparència de les entitats de 

primer i segon nivell. 2.3.2

Presentació d'avantprojecte llei utilitat pública DJ - DGDEJ

Jornada difusió avantprojec. llei utilitat pública DJ - DGDEJ

Incentivar en les entitats la pràctica de la transparència i rendició de comptes considerant 

aquest com a un dels criteris de valoració dels ajuts. 2.3.3

Suport entitats a projectes de VxL DGPL

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari DJ - DGSP

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Facilitar la creació d'òrgans i entitats de caràcter autònom que auditin en transparència i 

rendició de comptes. 2.3.4

Fomentar que les entitats facin auditories econòmiques a partir d’un determinat volum 

econòmic, tot facilitant el suport d’aquestes per part de l’Administració pública. 2.3.5

Assessorament Econòmic DGACC



Impulsar la definició interna de les funcions del voluntariat, el personal remunerat i els 

dirigents i el desenvolupament de pautes en relació a aquestes. 2.4.1

Assessorament Jurídic DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Carta Voluntariat àmbit de la salut DS

Promoure l’elaboració de documents, com reglaments de règim intern, al si de les entitats 

que clarifiquin funcions/accions i la participació de les persones voluntàries i de les persones 

remunerades. 2.4.2

Assessorament en Formació DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Assessorament Jurídic DGACC

Manteniment Cens Entitats Voluntariat DGACC

Carta Voluntariat àmbit de la salut DS

Contribuir a identificar les tipologies i models de voluntariat existents a les entitats de 

voluntariat. 2.4.3

Voluntariat.org DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Potenciar la realització de jornades i guies entorn a bones pràctiques en la gestió i 

organització del voluntariat i la col·laboració del personal remunerat i voluntariat al si de les 

entitats. 2.4.4

Publicació Manual Bones Pràctiques actuacions vol. DGACC

Facilitar suport i assessorament per a la definició del paper, funcions i participació del 

personal remunerat i voluntariat al si de les entitats. 2.4.5

Assessorament Jurídic DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Assessorament marc legal a entitats DJ - DGDEJ

Afavorir i crear una formació en iniciació al voluntariat adreçada al personal remunerat. 2.4.6

Donar a conèixer a les entitats els serveis i les eines existents de mediació i resolució de 

conflictes. 2.4.7

Formació a Mediadors entitats DJ - DGDEJ

Publicació del llibre casos pràctics mediació DJ - DGDEJ

Publicació Llibre Blanc Mediació DJ - DGDEJ

Actualitzar i difondre la Carta del Voluntariat de Catalunya. Entre d’altres, la nova Carta del 

Voluntariat incorporarà la participació del voluntariat a les entitats, la relació entre les 

persones remunerades i el voluntariat i la seguretat com un dels seus drets i deures. 2.5.1

Assessorament de Voluntariat Local DGACC

Afavorir la incorporació de la Carta del Voluntariat de Catalunya als reglaments de Règim 

Intern de l’entitat tot adaptant-los a aquesta. 2.5.2

Assessorament Jurídic DGACC

Manteniment Cens Entitats Voluntariat DGACC

Estudiar la viabilitat de disposar d’un Estatut del Voluntariat. 2.5.3

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat DJ - DGSP

Revisar i actualitzar la llei d’associacions per incloure en els estatuts els drets i deures del 

voluntariat que els equiparin als dels associats. 2.6.1

Elaborar estratègies, recursos i eines que contribueixin a millorar la participació interna del 

voluntariat a les entitats. 2.6.2

Xarxanet.org DGACC



Assessorament en Projectes DGACC

Formació en participació ciutadana DGPC

Subvencions plans de participació interns DGPC

Subvencions als voluntaris DGPEIS

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL DGPL

Taula Participació Social (TPS) DJ - DGSP

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Fomentar l’ús de les TIC (fòrums i intranets) per a millorar la participació. 2.6.3

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Assessorament Informàtic DGACC

Assessorament TIC a Federacions cultura popular DGCPT

Eines informàtiques per a entitats de dones ICD

Subvencions a la formació en TIC entre dones ICD

Facilitar accions de participació interna, molt especialment aquelles adreçades a decidir el 

futur de l’entitat com l’elaboració de plans estratègics, la realització de jornades de treball, 

tallers i/o estudis d’opinió. 2.6.4

Anàlisi Resultats de la Participació entitats cult DGCPT

Subvencions plans de participació interns DGPC

Assessorament a entitats d'immigrants DGPI

Trobades amb entitats d'immigrants DGPI

Estudi entitats d'origen immigrant DGPI

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Promoure  l’accés de les persones voluntàries als òrgans de govern de l’entitat i la seva 

participació a les diferents fases del cicle dels projectes. 2.6.5

Xarxanet.org DGACC

Participació voluntaris esportiu òrgans de govern DP - E

Fomentar espais de trobada, de coneixement i d’agrupació entre entitats d’un mateix territori 

i/o sector. 2.7.1

Coordinació ADF DARPAM

Participació entitats lleure juvenil als PEE DE

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Equipaments Cívics a disposició d'entitats DGACC

Jornada tècnica  "Festa Major i Cohesió Social" DGCPT

Programa "Nous catalans, nous cinemes" DGCPT

Suport XVIII Congrés Bombers Voluntaris DGPEIS

Jornades Bombers juvenils a l'estranger DGPEIS

Creació d'òrgans participatius en barris Barcelona DGPI

Trobades amb entitats d'immigrants DGPI

Taula de Ciutadania i Immigració DGPI

Impuls creació "Obrador del 3r sector" DGS - DGPAiS

Estudi  Diagnòstic de les entitats ambientals DGS - DGPAiS

Servei informatiu entitats penitenciaries DJ - DGSP

Subvenció a ONGD's i moviments de lleida DP - ACCD

Convocatòria de subvencions projectes codesenv. DP - ACCD

Subvencions a ONG de Girona i Alt Maresme DP - ACCD

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. DP - ACCD

Suport als Coordinadors del PCEE DP - E

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Espai de trobada LGTB SF

Potenciar l’ús de les TIC com a eina de treball en xarxa, tot finançant processos i 

metodologies de treball i aplicació i millorar la funcionalitat de xarxanet.org. 2.7.2

Assessorament Informàtic DGACC

Xarxanet.org DGACC

Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Suport a xarxajove.net DGJ

Subvencions plans de participació interns DGPC

Facilitat d'accés a les dades Registre entitats DJ - DGDEJ



Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) ICASS

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Facilitar, per part de l’administració, la identificació, l’assessorament i la promoció del treball 

en xarxa intraestatal i internacional. 2.7.3

Conveni IAVE DGACC

Aplec Internacional de la Sardana - Adifolk DGCPT

Desplaçaments per a Projectes de Cultura Popular DGCPT

Subvencions a entitats juvenils DGJ

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Formació cooperació internacional (Aigua) DTS - ACA

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Promoure el debat i la formació sobre la incidència política de les entitats. 2.8.1

Xarxanet.org DGACC

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Proposta de millora dels espais de participació DGPC

Fomentar la participació de les entitats en els procesos legislatius i d’establiment de mesures 

que tenen una afectació directa en la seva activitat i intervenció. 2.8.2

Taules de Participació (Educació) DE

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Subvencions elaboració informes impacte ambiental DGPC

Xarxa d’associació dels bombers voluntaris DGPEIS

Taula de Ciutadania i Immigració DGPI

Comissió de Participació Ciutadana DGS - DGPAiS

Taula per al Desenvolupament Sostenible a Cat. DGS - DGPAiS

Consell de Cooperació i Desenvolupament DP - ACCD

Subvencions a voluntaris restauració fluvial DTS - ACA

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) DTS - ACA

Implicació CNDC en processos democràcia part ICD

Prestar suport a la recerca, la publicació i la comunicació de les entitats. 2.8.3

Xarxanet.org DGACC

Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Subvencions a entitats de cultura popular DGCPT

Subvencions elaboració informes impacte ambiental DGPC

Suport entitats a projectes de VxL DGPL

Convocatòria subvencions desenvolupament 3r Sector DJ - DGDEJ

Subvenció a ONGD's i moviments de lleida DP - ACCD

Subvencions a ONG de Girona i Alt Maresme DP - ACCD

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. DP - ACCD

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Garantir el rol de l’administració com a validadora de la bona gestió de les pròpies entitats 

que col·laboren amb empreses. 2.9.1

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi DGS - DGPAiS

Fomentar una relació de confiança i col·laboració entre l’administració pública i les entitats. 2.9.2

Consell Escolar DE

Taules de Participació (Educació) DE

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Assessorament de Voluntariat Local DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Elaboració Cens ass. culturals no federades DGCPT

Informe associacions culturals no federades DGCPT

Recerca associacions culturals persones immigrades DGCPT

Taula de Ciutadania i Immigració DGPI

Jornada difusió avantprojec. llei utilitat pública DJ - DGDEJ

Facilitat d'accés a les dades Registre entitats DJ - DGDEJ

Foment de l'Esport a través de AAEE DP - E

Foment de l'Esport a través de JODIC DP - E



Clarificar el paper de l’administració en relació a l’associacionisme i el voluntariat i disposar 

d’interlocutors clars, tenint en compte també les entitats d’àmbit local. 2.9.3

Assessorament de Voluntariat Local DGACC

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Actualitzar i fer accessible una guia d’empreses amb responsabilitat social corporativa. 2.9.4

Establir espais de trobada, de col·laboració i òrgans de diàleg entre administració, empreses i 

entitats tot afavorint la constitució d’un territori socialment responsable. 2.9.5

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Grup de Treball empresa-entitats DGACC

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Suport XVIII Congrés Bombers Voluntaris DGPEIS

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL DGPL

Foment programa VxL a col·lectius específics DGPL

Consell de Cooperació i Desenvolupament DP - ACCD

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) DTS - ACA

Espai de trobada per la gestió del temps SF

Fer un recull de bones pràctiques de projectes en el què intervinguin les entitats, les 

empreses i l’administració. 2.9.6

Grup de Treball empresa-entitats DGACC

Promoció del Voluntariat personal Generalitat DGPC

Presentació publicació recollint bones pràctiques DGPI

Campanyes de sensibilització temàtica aigua DTS - ACA

Facilitar per part de l’administració la convergència entre les demandes i les ofertes de 

voluntariat, actuant d’intermediari entre el món de l’empresa i el món associatiu. 2.9.7

Servei informatiu entitats penitenciaries DJ - DGSP

Campanyes de sensibilització temàtica aigua DTS - ACA

Crear un òrgan públic que executi i implementi les polítiques de voluntariat. 2.9.8

Fomentar la interrelació entre les administracions i les entitats per a que aquestes últimes 

puguin detectar noves necessitats socials i donar-hi una resposta ràpida i propera. 3.1.1

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Quaderns de treball (ECAS) ICASS

Observatori Català de família SF

Facilitar la participació de les persones nouvingudes a les entitats i associacions dotant-les de 

recursos i formació, i evitar els obstacles que ho impedeixen. 3.1.2

Espais de Trobada persones nouvingudes DE

Cursos a mida DGACC

Programa "Nous catalans, nous cinemes" DGCPT

Recerca associacions culturals persones immigrades DGCPT

Presentació publicació recollint bones pràctiques DGPI

Projecte "Tots som una colla" DGPI

Convocatòria subvencions entitats immigració DGPI

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" DGPL

Convocatòria de subvencions projectes codesenv. DP - ACCD

Enfortiment institutcional i suport CASC DP - ACCD

Afavorir l’elaboració de diagnòstics des de les entitats per fer front a les necessitats socials 

emergents. 3.1.3

Estudi entitats d'origen immigrant DGPI

Realització Anuari Tercer Sector Social ICASS

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) ICASS

Quaderns de treball (ECAS) ICASS

Elaborar guies d’indicadors segons sectors que facilitin la coneixença de l’impacte social dels 

projectes i facilitar i millorar el procés d’avaluació. 3.1.4

Impacte Social del Tercer Sector Cultural DGCPT



Estudi: inclusió social i democràcia participativa DGPC

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Potenciar la presència de les entitats de voluntariat als centres educatius com a 

transmissores dels valors de la comunitat i per contribuir a l’educació en valors dels infants i 

joves. 3.2.1

Participació entitats lleure juvenil als PEE DE

Formació assignatura Educació per la ciutadania DE

Xarxanet.org DGACC

Formació dinamitzadors voluntariat escola DP - E

Suport als Coordinadors del PCEE DP - E

Foment de l'Esport a través de AAEE DP - E

Convocatòria de premis foment esport escoles DP - E

Participació voluntaris esportiu òrgans de govern DP - E

Foment de l'Esport a través de JODIC DP - E

Ajuts foment gestió correcta dels residus DTS - ARC

Programa de formació "Aprendre amb tu" SF

Promoure campanyes de sensibilització del món associatiu i de la importància del fet 

d’associar-se. 3.2.2

Voluntariat.org DGACC

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Suport a xarxajove.net DGJ

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques DGPL

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Donar suport a les entitats de tal manera que aquestes puguin difondre els seus valors. 3.2.3

Subvencions  a  entitats educatives DE

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Impacte Social del Tercer Sector Cultural DGCPT

Suport econòmic a projectes de VxL DGPL

Convenis plurianuals entiats Ed Lleure DGS - DGPAiS

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Espai de trobada LGTB SF

Participació de les entitats a "Fira Gran" SF

Facilitar l’aparició de les entitats i el voluntariat als mitjans de comunicació, tot promovent 

una visió positiva. 3.2.4

Participació a la Mesa Diversitat Audiovisual DGPI

Participació en la Marató TV3 DS

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) ICASS

Treballar el voluntariat com a eina d’integració i convivència contemplant la diversitat de la 

població. 3.2.5

Subvenció aliments ecològics per entitats socials DARPAM

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Formació per a entitats religioses DGAR

Jornada tècnica  "Festa Major i Cohesió Social" DGCPT

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi DGPI

Formació responsables interculturalitat AVV DGPI

Projecte "Tots som una colla" DGPI

Convocatòria subvencions entitats immigració DGPI

Curs gestió per petites associacions d'immigrants DGPI

Trobades amb entitats d'immigrants DGPI

Presentació publicació recollint bones pràctiques DGPI

Convocatòria de subvencions projectes codesenv. DP - ACCD

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Promoure i facilitar la participació de les entitats en el desenvolupament, actuacions i accions 

comunitàries. 3.2.6

Ajudes a les Associacions retirada fruita DARPAM

Equipaments Cívics a disposició d'entitats DGACC

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC



Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Subvencions a entitats de cultura popular DGCPT

Estudi: inclusió social i democràcia participativa DGPC

Projecte "Tots som una colla" DGPI

Creació d'òrgans participatius en barris Barcelona DGPI

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi DGPI

Formació responsables interculturalitat AVV DGPI

Presentació publicació recollint bones pràctiques DGPI

Convocatòria subvencions entitats immigració DGPI

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL DGPL

Ajuts a entitats ambientals DGS - DGPAiS

Ajuts sensibilització ambiental i educació DGS - DGPAiS

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental DGS - DGPAiS

Campanyes de sensibilització temàtica aigua DTS - ACA

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Ajuts foment gestió correcta dels residus DTS - ARC

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Participació entitats a Festa Dia int. Famílies SF

Participació de les entitats a "Fira Gran" SF

Fomentar la sostenibilitat ambiental als projectes i activitats de les entitats. 3.2.7

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Ajuts a entitats ambientals DGS - DGPAiS

Ajuts sensibilització ambiental i educació DGS - DGPAiS

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Subvencions a voluntaris restauració fluvial DTS - ACA

Difondre la importància de l’associacionisme i el voluntariat com a vertebració del teixit 

social i escola de democràcia participativa. 3.3.1

Formació assignatura Educació per la ciutadania DE

Pla Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC) DGACC

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Assessorament de Voluntariat Local DGACC

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Premis al Voluntariat DGACC

Informe final tercer sector cultural DGCPT

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques DGPL

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS

Realització Anuari Tercer Sector Social ICASS

Explorar i portar a la pràctica noves fórmules de participació. 3.3.2

Subvencions plans de participació interns DGPC

Estudi: inclusió social i democràcia participativa DGPC

Xarxa d’associació dels bombers voluntaris DGPEIS

Taula de Ciutadania i Immigració DGPI

Formació campanyes voluntaris de Protecció Civil DI - DGPC

Formació dinamitzadors voluntariat escola DP - E

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

6è Congrés Nacional de la Gent Gran SF

Elaborar un diagnòstic de l’estat actual dels espais de participació a nivell de totes les 

administracions (creació, funcions i desenvolupament). 3.3.3

Anàlisi Resultats de la Participació entitats cult DGCPT

Proposta de millora dels espais de participació DGPC

Guia de disseny d'espais participatius DGPC

Potenciar i afavorir, des de l’administració, el moviment associatiu i assumir el principi de 

subsidiarietat des de la perspectiva de la proximitat, podent arribar a la cogestió i a la 

corresponsabilitat. 3.3.4

Suport associacions per promoure sector agrari DARPAM



Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Assessorament en Formació DGACC

Assessorament Econòmic DGACC

Assessorament Jurídic DGACC

Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Assessorament Informàtic DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Assessorament TIC a Federacions cultura popular DGCPT

Subvenció al Consell Nacional de Joventut (CNJC) DGJ

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil DGJ

Convocatòria subvencions entitats immigració DGPI

Estudi entitats d'origen immigrant DGPI

Activitats culturals i de lleure VxL DGPL

Formació campanyes voluntaris de Protecció Civil DI - DGPC

Formació dinamitzadors voluntariat escola DP - E

Foment de l'Esport a través de AAEE DP - E

Participació voluntaris esportiu òrgans de govern DP - E

Foment de l'Esport a través de JODIC DP - E

Subvencions a voluntaris restauració fluvial DTS - ACA

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ICASS



Actuacions executades segons les 86 mesures del PNAV - Any 2011

Mesura: Codi:

Facilitar l’elaboració del Pla de Formació del Voluntariat intern de l’entitat, que incorpori 

l’acollida, acompanyament i motivació del voluntariat al llarg del seu itinerari com a part de 

la seva formació permanent, mitjançant, entre d’altres, l’establiment de contractes 

programes, tot prioritzant circuits de formació compartida del voluntariat en entitats de 

segon i tercer nivell. 1.1.1

PFVC DGACC

Assessorament en Formació DGACC

Xarxanet.org DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Difusió normativa educació en el lleure DGJ

Crear i difondre recursos i eines de formació interna del voluntariat com: l’elaboració de 

materials didàctics, l’establiment d’una oferta de formació  en línia bàsica i especialitzada o 

la creació una comunitat virtual de formació del voluntariat. 1.1.2

Subvencions ADF  per Formació DARPAM

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Cursos PFVC online DGACC

Edició manual curs d'iniciació al voluntariat DGACC

Voluntariat.org DGACC

Xarxanet.org DGACC

PFVC DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Formació per a entitats religioses DGAR

Cursos Responsable de Grup de Consumidors DGCPT

Formació en participació ciutadana DGPC

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" DGPL

Formació online a l'entitat Avalon DP - ACCD

Formació dinamitzadors voluntariat escola DP - E

Detectar les necessitats formatives de les persones coordinadores de voluntariat, per tal 

d’elaborar una nova oferta formativa que doni més profunditat a l’oferta existent, incloent-la 

en el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya. 1.1.3

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Beques  per cursar Màster en gestió associativa DGS - DGPAiS

Formació als voluntaris de Protecció Civil DI - DGPC

Suport als Coordinadors Esport a l'Escola DP - E

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Millorar i actualitzar el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (cursos, mòduls, 

realitzacions professionals, etc.) i fer-la accessible a tot el territori, tot garantit l’existència 

d’una oferta formativa bàsica d’iniciació al voluntariat, d’una oferta formativa específica per 

sectors i àmbits d’actuació de les entitats, d’una oferta formativa especialitzada segons les 

tasques que desenvolupa el voluntariat, així com una oferta formativa en l’àmbit de la gestió 

adreçada al voluntariat. 1.1.4

PFVC DGACC

Cursos PFVC online DGACC

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil DGJ

Formació Bombers Voluntaris DGPEIS

Curs per crear associacions (persones immigrants) DGPI

Cursos de formació per voluntaris Protecció Civil DI - DGPC



Promoure la participació del voluntariat en espais de decisió de l’entitat. 1.2.1

Xarxanet.org DGACC

PFVC DGACC

Assessorament al voluntariat DJ - DGSP

Identificar i acompanyar el compromís de la persona voluntària vers la societat més enllà del 

compromís amb l’entitat, tot promovent el treball en xarxa i facilitant circuits a través dels 

quals el voluntariat pugui trobar nous espais de participació. 1.2.2

Xarxanet.org DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Difusió normativa educació en el lleure DGJ

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL DGPL

Activitats culturals i de lleure VxL DGPL

Informació en xarxa pel voluntariat DJ - DGSP

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Donar suport a l’existència d’una estructura permanent al si de les entitats per promoure, 

acollir, coordinar, motivar i acompanyar el voluntariat. 1.2.3

Equipaments Cívics a disposició d'entitats DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Assessorament a entitats d'immigrants DGPI

Taula Participació Social (TPS) DJ - DGSP

Suport als Coordinadors Esport a l'Escola DP - E

Fer trobades i habilitar espais de reflexió entre entitats entorn els models de gestió del 

voluntariat. 1.2.4

Xarxanet.org DGACC
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Jornades de reflexió i avaluació DGPL

Actes de les entitats en centres penitenciaris DJ - DGSP

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya DS

Facilitar una guia marc de bones pràctiques a les entitats perquè aquestes puguin dissenyar 

un model de gestió del voluntariat de qualitat que atengui als diferents models de 

voluntariat de l’entitat. 1.2.5

PFVC DGACC

Formació per a entitats religioses DGAR

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" DGPL

Determinar protocols que impulsin la participació de les persones voluntàries i serveixin 

d’eina per tal de portar a terme la definició, planificació i avaluació de projectes tot fent 

efectiva la Carta de Voluntariat. 1.2.6

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques DGPL

Sessions de millora i seguiment VxL DGPL

Treball en xarxa impuls voluntariat medi obert DJ - DGSP

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat DJ - DGSP

Definir, dotar i aplicar plans eficaços de captació de voluntariat. 1.2.7

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

PFVC DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Formació en participació ciutadana DGPC

Taula Participació Social (TPS) DJ - DGSP



Fomentar la figura de coordinadors/es de voluntariat al si de les entitats i el 

desenvolupament de les competències adients. 1.2.8

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Dinamització del Vxl DGPL

Visites i reunions a entitats àmbit penitenciari DJ - DGSP

Suport als Coordinadors Esport a l'Escola DP - E

Promoure campanyes de foment i sensibilització del voluntariat, de forma continuada i 

d’abast general. 1.3.1

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Captació voluntaris Marató de TV3 DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Promoció del Voluntariat personal Generalitat DGPC

Campanya "Mou-te en català" DGPL

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques DGPL

Sessions de millora i seguiment VxL DGPL

Publicació tasques voluntaris penitenciaris DJ - DGSP

Afavorir l’aparició del voluntariat als mitjans de comunicació. 1.3.2

Creació del "Banc de Continguts Culturals" DGCPT

Promoció del Voluntariat personal Generalitat DGPC

Promoció VxL als mitjans de comunicació "COMRàdio" DGPL

Promoció VxL: Vídeos promocionals DGPL

Promoció VxL als mitjans: Programa 10 cites DGPL

Spot publicitari en l'àmbit penitenciari DJ - DGSP

Participació en la Marató TV3 DS

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Oferir recursos perquè  les entitats realitzin accions pròpies de difusió i cerca de voluntariat. 1.3.3

Xarxanet.org DGACC

Voluntariat.org DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC
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Difusió normativa educació en el lleure DGJ

Suport econòmic a projectes de VxL DGPL

Servei informatiu entitats penitenciaries DJ - DGSP

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Publicar, difondre i actualitzar registres, censos i guies d’entitats de voluntariat que tinguin 

en compte els àmbits i territoris. 1.3.4

Actualització registre ADF DARPAM

Registre voluntaris ADF DARPAM

Xarxanet.org DGACC

Manteniment del Cens d'Entitats Voluntariat DGACC

Estadística del tercer sector cultural DGCPT

Manteniment del cens d'entitats juvenils DGJ

Cens d'entitats foment llengua catalana DGPL

Manteniment del Registre d'Entitats Medi Ambient DGS - DGPAiS

Registre Associacions Voluntariat protecció civil DI - DGPC

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Millorar i invertir en el reconeixement del voluntariat dins l’entitat, fent palesa la 

importància i significat de la seva tasca. 1.3.5

Registre voluntaris ADF DARPAM

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Premis al Voluntariat i Eliseu Colomer DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Premis Voluntariat per la Llengua DGPL

Carnet de VxL DGPL

Premis Pompeu Fabra DGPL



Actes de les entitats en centres penitenciaris DJ - DGSP

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Impulsar que l'Administració pública es despalci al terreny i realitzi actes públics pròxims al 

voluntariat. 1.3.6
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Xarxanet.org DGACC

Assessorament Jurídic DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Assessorament Informàtic DGACC

Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Activitats culturals i de lleure VxL DGPL

Stand sobre voluntariat penitenciari Marketplace DJ - DGSP

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Desenvolupar projectes als centres educatius de primària i secundària que donin a conèixer 

l’experiència del voluntariat i motivin la sensibilització, participació i implicació dels joves en 

el seu entorn. 1.3.7

Formació assignatura Educació per la ciutadania DE

Participació entitats lleure juvenil als PEE DE

Foment del programa VxL als IES DGPL

Formació dinamitzadors voluntariat escola DP - E

Suport als Coordinadors Esport a l'Escola DP - E

Foment de l'Esport a través de AAEE DP - E

Foment de l'Esport a través de JODIC DP - E

Convocatòria de premis foment esport escoles DP - E

Participació voluntaris  esport. òrgans de govern DP - E

Realitzar estudis sobre els diferents perfils i tipologies de voluntariat i facilitar recursos a les 

entitats per a la seva incorporació i fidelització. 1.4.1

Estudiar i impulsar els models i tipologies de voluntariat emergents: voluntariat en família, 

voluntariat intergeneracional, voluntariat de persones pre-jubilades i/o jubilades, voluntariat 

a distància, voluntariat corporatiu, etc. 1.4.2

Premis al Voluntariat i Eliseu Colomer DGACC
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Xarxanet.org DGACC

Foment programa VxL a col·lectius específics DGPL

Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental DGS - DGPAiS

Voluntariat intergeneracional àmbit penitenciari DJ - DGSP

Tenir en compte des de les entitats la conciliació de la vida familiar, laboral i voluntària; 

cercant espais de participació del voluntariat que la possibilitin i incidint des del mateix 

sector en la seva consideració en aquells espais de relació i participació promoguts per 

l’administració. 1.4.3

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Fomentar iniciatives que apropin col·lectius poc representats al món del voluntariat i 

prioritzar la realització d’accions que motivin a les persones amb discapacitat i el col·lectiu 

masculí a participar de les entitats de voluntariat. 1.4.4

Facilitar i promocionar la participació en la comunitat i el voluntariat de les noves 

ciutadanies comptant amb el suport tècnic de l’administració pública, tot garantint que 

qualsevol persona, amb independència de la seva situació administrativa, pugui ser 

voluntària. 1.4.5

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Cursos a mida (col·lectius específics) DGACC

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC



Suport associacions immigrants actes Sant Jordi DGPI

Publicació tasques voluntaris penitenciaris DJ - DGSP

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Millorar les eines de finançament existents: a. Prestar suport al finançament estructural de 

les entitats per millorar-ne l'organització interna; b. Establic convenis plurianuals; c. 

Assegurar l'ingrés de les subvencions en els períodes de despesa; d. Iniciar una línia de 

treball per facilitar i simplificar els tràmits de subvencions i convenis; e. Iniciar una línia de 

treball per unificar els criteris de convocatòria de les subvencions i dels convenis de les 

diferents administracions; f. Estudiar diferents mecanismes per adaptar les convocatòries a 

les necessitats i activitats de les entitats, com per exemple, flexibilitzar períodes d'execució, 

garantir la resolució i el pagament de convocatòries segons el calendari de les entitats i 

millorar les licitacions. 2.1.1

Subvencions ADF DARPAM

Subvencions ADF  per Formació DARPAM

Pòlissa d'assegurança per a voluntaris DARPAM

Subvencions a les entitats educatives DE

Participació entitats lleure juvenil als PEE DE

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Subvencions a Federacions culturals DGCPT

Conveni amb Centres d'Estudis de parla Catalana DGCPT

Creació Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural DGCPT

Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure (Jov.) DGJ

Convocatòria foment llengua catalana DGPL

Suport econòmic a projectes de VxL DGPL

Convenis plurianuals entitats ambientals DGS - DGPAiS

Convenis Pla de Suport Tercer Sector Ambiental DGS - DGPAiS

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental DGS - DGPAiS

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari DJ - DGSP

Convocatòria de premis foment esport escoles DP - E

Subvencions DS

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Donar suport a les entitats per a l’elaboració de plans de sostenibilitat i viabilitat econòmica. 2.1.2

Assessorament Econòmic DGACC

Fomentar la cessió d’espais públics a les entitats. 2.1.3

Cessions d'equipaments escolars a entitats DE

Equipaments Cívics a disposició d'entitats DGACC

Convocatòria foment llengua catalana DGPL

Ampliar, millorar i fer accessible a tot el territori els serveis i els materials de suport per al 

finançament de les entitats: a. Difondre els serveis d'assessoraments a projectes; b. 

Actualitzar el web www.xarxanet.org; c. Editar materials amb informació sobre les 

subvencions existents: guies, calendaris, portals, etc. 2.1.4

Xarxanet.org DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Voluntariat.org DGACC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Millorar la llei de mecenatge com a mesura de foment de l’esponsorització d’entitats per part 

d’empreses, tot afavorint l’increment dels beneficis fiscals a les empreses col·laboradores. 2.1.5

Cens d'entitats foment llengua catalana DGPL



Facilitar l’adquisició i consolidació dels béns patrimonials de les entitats no lucratives. 2.1.6

Subvencions ADF DARPAM

Subvencions a entitats juvenils DGJ

Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure (Jov.) DGJ

Afavorir que les entitats puguin obtenir el certificat d’utilitat pública com a garantia de 

qualitat 2.1.7

Assessorament Jurídic DGACC

Xarxanet.org DGACC

Assesorament entitats utilitat pública DJ - DGDEJ

Elaborar materials de difusió i proveir de recursos a les entitats per tal de facilitar la cerca de 

finançament privat i la diversificació de les fonts d’ingressos. 2.1.8

Xarxanet.org DGACC

Suport al Marketplace DGACC

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi DGS - DGPAiS

Formació online a l'entitat Avalon DP - ACCD

Donar suport a les entitats de segon nivell en la seva funció d’oferir suport, serveis, 

coneixements i compartir estructures amb les entitats de base. 2.2.1

Subvencions ADF  per Formació DARPAM

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Convenis Pla de Suport Tercer Sector Ambiental DGS - DGPAiS

Subvenció a ONGD's i moviments de Lleida DP - ACCD

Subvencions a ONG de Girona i alt Maresme DP - ACCD

Subvenció a les entitats federades de pau DP - ACCD

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. DP - ACCD

Foment de l'Esport a través de AAEE DP - E

Foment de l'Esport a través de JODIC DP - E

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) ICASS

Iniciar una línia d’estudi per analitzar els motius que dificulten els relleus als òrgans directius 

de les entitats. 2.2.2

Xarxanet.org DGACC

Ampliar, millorar i fer accessibles a tot el territori els serveis i materials de suport a les 

estructures organitzatives de les entitats: a. Editar manuals de qualitat i de bones pràctiques 

per a la gestió d'entitats i per a l'establiment de protocols; b. Celebrar jornades i trobades 

per fomentar l'intercanvi d'experiències i millorar les estructures organitzatives de les 

entitats; c. Facilitar l'elaboració de plans estratègics a les entitats. 2.2.3

Assessorament en Formació DGACC

Suport al Marketplace DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Assessorament de Voluntariat Local DGACC
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Formació per a entitats religioses DGAR

Suport econòmic a projectes de VxL DGPL

Assessorament marc legal a entitats DJ - DGDEJ

Guia Pràctica de Participació (gestió de l'aigua) DTS - ACA

Estudiar i establir mecanismes formals i informals de participació del voluntariat. 2.2.4

Assessorament en Projectes DGACC
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Formació en participació ciutadana DGPC

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Beques a recerca en associacionisme i dones ICD

Impulsar que les dones accedeixin als càrrecs de responsabilitat de les entitats. 2.2.5



Suport als Coordinadors Esport a l'Escola DP - E

Participació voluntaris  esport. òrgans de govern DP - E

Promoció de la paritat en òrgans de decisió ICD

Ampliar i millorar els mecanismes de foment de la transparència, com ara: a. Elaborar i 

difondre guies de bones pràctiques i de transparència; b. Promoure la publicació i la difusió 

de les memòries de les entitats; c. Fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC); d. Promocionar l'elaboració d'un codi ètic que tingui en compte el seu 

acompliment i establir sistemes de garantia i control. 2.3.1

Xarxanet.org DGACC

Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Millorar la llei vigent fomentant la rendició de comptes i la transparència de les entitats de 

primer i segon nivell. 2.3.2

Incentivar en les entitats la pràctica de la transparència i rendició de comptes considerant 

aquest com a un dels criteris de valoració dels ajuts. 2.3.3

Suport econòmic a projectes de VxL DGPL

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari DJ - DGSP

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Facilitar la creació d'òrgans i entitats de caràcter autònom que auditin en transparència i 

rendició de comptes. 2.3.4

Fomentar que les entitats facin auditories econòmiques a partir d’un determinat volum 

econòmic, tot facilitant el suport d’aquestes per part de l’Administració pública. 2.3.5

Assessorament Econòmic DGACC

Impulsar la definició interna de les funcions del voluntariat, el personal remunerat i els 

dirigents i el desenvolupament de pautes en relació a aquestes. 2.4.1

Assessorament Jurídic DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Promoure l’elaboració de documents, com reglaments de règim intern, al si de les entitats 

que clarifiquin funcions/accions i la participació de les persones voluntàries i de les persones 

remunerades. 2.4.2

Assessorament en Formació DGACC

Edició manual curs d'iniciació al voluntariat DGACC

Assessorament Jurídic DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Manteniment del Cens d'Entitats Voluntariat DGACC

Contribuir a identificar les tipologies i models de voluntariat existents a les entitats de 

voluntariat. 2.4.3

Voluntariat.org DGACC

Xarxanet.org DGACC
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Assessorament en Projectes DGACC

Edició manual curs d'iniciació al voluntariat DGACC

Potenciar la realització de jornades i guies entorn a bones pràctiques en la gestió i 

organització del voluntariat i la col·laboració del personal remunerat i voluntariat al si de les 

entitats. 2.4.4
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Facilitar suport i assessorament per a la definició del paper, funcions i participació del 

personal remunerat i voluntariat al si de les entitats. 2.4.5

Edició manual curs d'iniciació al voluntariat DGACC

Assessorament Jurídic DGACC

Assessorament en Projectes DGACC



Assessorament marc legal a entitats DJ - DGDEJ

Afavorir i crear una formació en iniciació al voluntariat adreçada al personal remunerat. 2.4.6

Donar a conèixer a les entitats els serveis i les eines existents de mediació i resolució de 

conflictes. 2.4.7

Formació a Mediadors DJ - DGDEJ

Actualitzar i difondre la Carta del Voluntariat de Catalunya. Entre d’altres, la nova Carta del 

Voluntariat incorporarà la participació del voluntariat a les entitats, la relació entre les 

persones remunerades i el voluntariat i la seguretat com un dels seus drets i deures. 2.5.1

Edició manual curs d'iniciació al voluntariat DGACC

Assessorament de Voluntariat Local DGACC

Afavorir la incorporació de la Carta del Voluntariat de Catalunya als reglaments de Règim 

Intern de l’entitat tot adaptant-los a aquesta. 2.5.2

Edició manual curs d'iniciació al voluntariat DGACC

Assessorament Jurídic DGACC

Manteniment del Cens d'Entitats Voluntariat DGACC

Estudiar la viabilitat de disposar d’un Estatut del Voluntariat. 2.5.3

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat DJ - DGSP

Revisar i actualitzar la llei d’associacions per incloure en els estatuts els drets i deures del 

voluntariat que els equiparin als dels associats. 2.6.1

Elaborar estratègies, recursos i eines que contribueixin a millorar la participació interna del 

voluntariat a les entitats. 2.6.2

Xarxanet.org DGACC

PFVC DGACC

Assessorament en Projectes DGACC

Formació en participació ciutadana DGPC

Enquesta: participació i política a Catalunya DGPC

Subvencions als bombers voluntaris DGPEIS

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL DGPL

Taula Participació Social (TPS) DJ - DGSP

Recerca d'un nou model aliances (ECAS) ICASS

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Fomentar l’ús de les TIC (fòrums i intranets) per a millorar la participació. 2.6.3
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Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Assessorament Informàtic DGACC

Assessorament al voluntariat DJ - DGSP

Subvencions a la formació en TIC entre dones ICD

Facilitar accions de participació interna, molt especialment aquelles adreçades a decidir el 

futur de l’entitat com l’elaboració de plans estratègics, la realització de jornades de treball, 

tallers i/o estudis d’opinió. 2.6.4

Assessorament a entitats d'immigrants DGPI

Estudi entitats d'origen immigrant DGPI

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Promoure  l’accés de les persones voluntàries als òrgans de govern de l’entitat i la seva 

participació a les diferents fases del cicle dels projectes. 2.6.5

Xarxanet.org DGACC

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC



Participació voluntaris  esport. òrgans de govern DP - E

Fomentar espais de trobada, de coneixement i d’agrupació entre entitats d’un mateix 

territori i/o sector. 2.7.1

Coordinació ADF DARPAM

Participació entitats lleure juvenil als PEE DE

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

PFVC DGACC
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Equipaments Cívics a disposició d'entitats DGACC

Creació espai A, xarxa d'arts escèniques DGCPT

Jornades Bombers voluntaris juvenils a l'estranger DGPEIS

Sessions metodológiques mediació DJ - DGDEJ

Subvenció a ONGD's i moviments de Lleida DP - ACCD

Subvencions a ONG de Girona i alt Maresme DP - ACCD

Subvenció a les entitats federades de pau DP - ACCD

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. DP - ACCD

Convocatòria subvencions projectes codesenv. DP - ACCD

Suport als Coordinadors Esport a l'Escola DP - E

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Recerca d'un nou model aliances (ECAS) ICASS

Consell de la Gent Gran SF

Consell de la Gent Gran SF

Ple de l'experiència SF

Espai de trobada LGTB SF

Potenciar l’ús de les TIC com a eina de treball en xarxa, tot finançant processos i 

metodologies de treball i aplicació i millorar la funcionalitat de xarxanet.org. 2.7.2

Assessorament Informàtic DGACC

Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Xarxanet.org DGACC

Creació del "Banc de Continguts Culturals" DGCPT

Assessorament al voluntariat DJ - DGSP

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Facilitar, per part de l’administració, la identificació, l’assessorament i la promoció del treball 

en xarxa intraestatal i internacional. 2.7.3
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Jornades Bombers voluntaris juvenils a l'estranger DGPEIS

Servei informatiu entitats penitenciaries DJ - DGSP

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) DTS - ACA

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Promoure el debat i la formació sobre la incidència política de les entitats. 2.8.1

Xarxanet.org DGACC

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Fomentar la participació de les entitats en els procesos legislatius i d’establiment de mesures 

que tenen una afectació directa en la seva activitat i intervenció. 2.8.2

Taules de Participació (Educació) DE

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Enquesta: participació i política a Catalunya DGPC

Taula de Ciutadania i Immigració DGPI

Comissió de seguiment del Pla Nacional Immigració DGPI

Taula per al Desenvolupament Sostenible a Cat DGS - DGPAiS

Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental DGS - DGPAiS

Elaboració Pla de Qualitat de l'Aire DGS - DGPAiS

Consell de Cooperació i Desenvolupament DP - ACCD

Implicació CNDC en processos democràcia part ICD

Ple de l'experiència SF

Prestar suport a la recerca, la publicació i la comunicació de les entitats. 2.8.3



Xarxanet.org DGACC

Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Subvencions a Federacions culturals DGCPT

Creació del "Banc de Continguts Culturals" DGCPT

Suport econòmic a projectes de VxL DGPL

Subvenció a ONGD's i moviments de Lleida DP - ACCD

Subvencions a ONG de Girona i alt Maresme DP - ACCD

Subvenció a les entitats federades de pau DP - ACCD

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. DP - ACCD

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Recerca d'un nou model aliances (ECAS) ICASS

Garantir el rol de l’administració com a validadora de la bona gestió de les pròpies entitats 

que col·laboren amb empreses. 2.9.1

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi DGS - DGPAiS

Protocol gestió integral dels residus tèxtils DTS - ARC

Fomentar una relació de confiança i col·laboració entre l’administració pública i les entitats. 2.9.2

Consells i taules de participació DE

Taules de Participació (Educació) DE

Suport al Marketplace DGACC

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Assessorament de Voluntariat Local DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Estadística del tercer sector cultural DGCPT

Comissió de seguiment del Pla Nacional Immigració DGPI

Taula de Ciutadania i Immigració DGPI

Foment de l'Esport a través de AAEE DP - E

Foment de l'Esport a través de JODIC DP - E

Clarificar el paper de l’administració en relació a l’associacionisme i el voluntariat i disposar 

d’interlocutors clars, tenint en compte també les entitats d’àmbit local. 2.9.3

Assessorament de Voluntariat Local DGACC

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Actualitzar i fer accessible una guia d’empreses amb responsabilitat social corporativa. 2.9.4

Base dades Empreses Socialment Responsables DEO

Establir espais de trobada, de col·laboració i òrgans de diàleg entre administració, empreses i 

entitats tot afavorint la constitució d’un territori socialment responsable. 2.9.5

Participació al Marketplace DEO

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Suport al Marketplace DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL DGPL

Foment programa VxL a col·lectius específics DGPL

Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental DGS - DGPAiS

Consell de Cooperació i Desenvolupament DP - ACCD

Protocol gestió integral dels residus tèxtils DTS - ARC

Fer un recull de bones pràctiques de projectes en el què intervinguin les entitats, les 

empreses i l’administració. 2.9.6

Promoció del Voluntariat personal Generalitat DGPC

Facilitar per part de l’administració la convergència entre les demandes i les ofertes de 

voluntariat, actuant d’intermediari entre el món de l’empresa i el món associatiu. 2.9.7

Suport al Marketplace DGACC

Servei informatiu entitats penitenciaries DJ - DGSP



Crear un òrgan públic que executi i implementi les polítiques de voluntariat. 2.9.7

Fomentar la interrelació entre les administracions i les entitats per a que aquestes últimes 

puguin detectar noves necessitats socials i donar-hi una resposta ràpida i propera. 3.1.1

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Observatori Català de la Família SF

Facilitar la participació de les persones nouvingudes a les entitats i associacions dotant-les de 

recursos i formació, i evitar els obstacles que ho impedeixen. 3.1.2

Espais de Trobada persones nouvingudes DE

Cursos a mida (col·lectius específics) DGACC

Convocatòria subvencions entitats immigració DGPI

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" DGPL

Convocatòria subvencions projectes codesenv. DP - ACCD

Afavorir l’elaboració de diagnòstics des de les entitats per fer front a les necessitats socials 

emergents. 3.1.3

Estudi entitats d'origen immigrant DGPI

Difusió Anuari Tercer Sector Social 2011 ICASS

Elaborar guies d’indicadors segons sectors que facilitin la coneixença de l’impacte social dels 

projectes i facilitar i millorar el procés d’avaluació. 3.1.4

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Potenciar la presència de les entitats de voluntariat als centres educatius com a 

transmissores dels valors de la comunitat i per contribuir a l’educació en valors dels infants i 

joves. 3.2.1

Participació entitats lleure juvenil als PEE DE

Formació assignatura Educació per la ciutadania DE

Xarxanet.org DGACC

Formació per campanyes protecció civil DI - DGPC

Formació dinamitzadors voluntariat escola DP - E

Suport als Coordinadors Esport a l'Escola DP - E

Foment de l'Esport a través de AAEE DP - E

Foment de l'Esport a través de JODIC DP - E

Convocatòria de premis foment esport escoles DP - E

Participació voluntaris  esport. òrgans de govern DP - E

Programa de formació "Aprendre amb tu" SF

Promoure campanyes de sensibilització del món associatiu i de la importància del fet 

d’associar-se. 3.2.2

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Voluntariat.org DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques DGPL

Sessions de millora i seguiment VxL DGPL

Promoció VxL: Vídeos promocionals DGPL

Promoció VxL als mitjans: Programa 10 cites DGPL

Spot publicitari en l'àmbit penitenciari DJ - DGSP

Publicació tasques voluntaris penitenciaris DJ - DGSP

Reconeixement Tercer Sector Social ICASS

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Donar suport a les entitats de tal manera que aquestes puguin difondre els seus valors. 3.2.3

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Subvencions foment voluntariat i civisme DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Convocatòria foment llengua catalana DGPL

Convenis plurianuals entitats ambientals DGS - DGPAiS



Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Reconeixement Tercer Sector Social ICASS

Consell de la Gent Gran SF

Espai de trobada LGTB SF

Participació de les entitats en la Fira Gran SF

Facilitar l’aparició de les entitats i el voluntariat als mitjans de comunicació, tot promovent 

una visió positiva. 3.2.4

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Participació a la Mesa Diversitat Audiovisual DGPI

Promoció VxL als mitjans de comunicació "COMRàdio" DGPL

Promoció VxL: Vídeos promocionals DGPL

Promoció VxL als mitjans: Programa 10 cites DGPL

Participació en la Marató TV3 DS

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) ICASS

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Treballar el voluntariat com a eina d’integració i convivència contemplant la diversitat de la 

població. 3.2.5

Subvenció aliments ecològics per entitats socials DARPAM

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Formació per a entitats religioses DGAR

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi DGPI

Convocatòria subvencions entitats immigració DGPI

Formació responsables interculturalitat AVV DGPI

Curs per crear associacions (persones immigrants) DGPI

Acompanyament nens a l'escola bressol DJ - DGSP

Acompanyament nens a l'escola bressol DJ - DGSP

Convocatòria subvencions projectes codesenv. DP - ACCD

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Promoure i facilitar la participació de les entitats en el desenvolupament, actuacions i 

accions comunitàries. 3.2.6

Ajudes a les Associacions retirada fruita DARPAM

Equipaments Cívics a disposició d'entitats DGACC

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Creació del "Banc de Continguts Culturals" DGCPT

Subvencions a Federacions culturals DGCPT

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi DGPI

Formació responsables interculturalitat AVV DGPI

Convocatòria subvencions entitats immigració DGPI

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL DGPL

Ajuts a entitats ambientals DGS - DGPAiS

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental DGS - DGPAiS

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya DS

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques DTS - AHC

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) DTS - AHC

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat ICD

Participació de les entitats en la Fira Gran SF

Fomentar la sostenibilitat ambiental als projectes i activitats de les entitats. 3.2.7

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental DGS - DGPAiS

Ajuts a entitats ambientals DGS - DGPAiS

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Protocol gestió integral dels residus tèxtils DTS - ARC



Difondre la importància de l’associacionisme i el voluntariat com a vertebració del teixit 

social i escola de democràcia participativa. 3.3.1

Formació assignatura Educació per la ciutadania DE

PFVC DGACC

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) DGACC

Assessorament de Voluntariat Local DGACC

II Congrés Europeu Voluntariat DGACC

Bloc d'Opinió de xarxanet.org DGACC

Premis al Voluntariat i Eliseu Colomer DGACC

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques DGPL

Sessions de millora i seguiment VxL DGPL

Presència internacional de les entitats catalanes DP - SAE - AE

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS

Difusió Anuari Tercer Sector Social 2011 ICASS

Explorar i portar a la pràctica noves fórmules de participació. 3.3.2

Formació als voluntaris de Protecció Civil DI - DGPC

Acompanyament nens a l'escola bressol DJ - DGSP

Formació dinamitzadors voluntariat escola DP - E

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua DTS - ACA

Recerca d'un nou model aliances (ECAS) ICASS

Elaborar un diagnòstic de l’estat actual dels espais de participació a nivell de totes les 

administracions (creació, funcions i desenvolupament). 3.3.3

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) DTS - ACA

Potenciar i afavorir, des de l’administració, el moviment associatiu i assumir el principi de 

subsidiarietat des de la perspectiva de la proximitat, podent arribar a la cogestió i a la 

corresponsabilitat. 3.3.4

Suport associacions per promoure sector agrari DARPAM

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) DGACC

Assessorament en Formació DGACC

Assessorament Econòmic DGACC

Assessorament Bloc 2.0 DGACC

Assessorament Informàtic DGACC

Butlletí a l'Abast DGACC

Convenis pluriennals voluntariat i civisme DGACC

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil DGJ

Convocatòria subvencions entitats immigració DGPI

Estudi entitats d'origen immigrant DGPI

Activitats culturals i de lleure VxL DGPL

Formació als voluntaris de Protecció Civil DI - DGPC

Formació dinamitzadors voluntariat escola DP - E

Foment de l'Esport a través de JODIC DP - E

Participació voluntaris  esport. òrgans de govern DP - E

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector ICASS



Actuacions segons organisme
OrganismeOrganismeOrganismeOrganisme AnyAnyAnyAny Nom actuacióNom actuacióNom actuacióNom actuació  ref ref ref ref Pressupost executatPressupost executatPressupost executatPressupost executat exeexeexeexe

DARPAMDARPAMDARPAMDARPAM Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

2010201020102010

Actualització registre ADF 410 0

Ajudes a les Associacions retirada fruita 54 41616

Coordinació ADF 439 150000

Pòlissa d'assegurança per a voluntaris 437 110000

Registre voluntaris ADF 441 0

Subvenció aliments ecològics per entitats socials 46 13561

Subvencions ADF 408 910000

Subvencions ADF  per Formació 435 90000

Suport associacions per promoure sector agrari 50 226182

2011201120112011

Actualització registre ADF 411 0

Ajudes a les Associacions retirada fruita 55 180000

Coordinació ADF 440 100000

Pòlissa d'assegurança per a voluntaris 438 110000

Registre voluntaris ADF 442 0

Subvenció aliments ecològics per entitats socials 47 35820

Subvencions ADF 412 1150000

Subvencions ADF  per Formació 436 50000

Suport associacions per promoure sector agrari 51 25000

DEDEDEDE Departament d'Ensenyament

2010201020102010

Cessions d'equipaments escolars a entitats 393 450400

Consell Escolar 397 0

Espais de Trobada persones nouvingudes 399 247300

Formació assignatura Educació per la ciutadania 403 20000

Grups de treball Aprenentatge Servei 388 3000

Participació entitats lleure juvenil als PEE 401 300000

Subvencions  a  entitats educatives 389 867000

Taules de Participació (Educació) 395 0

2011201120112011

Cessions d'equipaments escolars a entitats 394 256711

Consells i taules de participació 398 0

Espais de Trobada persones nouvingudes 400 24226

Formació assignatura Educació per la ciutadania 404 30360

Participació entitats lleure juvenil als PEE 402 150000

Subvencions a les entitats educatives 390 237343

Taules de Participació (Educació) 396 0

DEODEODEODEO Departament d'Empresa i Ocupació

2010201020102010

3creix, Recursos per la millora gestió entitats 351 0

2011201120112011
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OrganismeOrganismeOrganismeOrganisme AnyAnyAnyAny Nom actuacióNom actuacióNom actuacióNom actuació  ref ref ref ref Pressupost executatPressupost executatPressupost executatPressupost executat exeexeexeexe

Base dades Empreses Socialment Responsables 349 0

Participació al Marketplace 350 0

DGACCDGACCDGACCDGACC Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

2010201020102010

Assessorament Bloc 2.0 290 18000

Assessorament de Voluntariat Local 296 0

Assessorament Econòmic 284 48620

Assessorament en Formació 283 40696

Assessorament en Projectes 288 45089

Assessorament Informàtic 292 59136

Assessorament Jurídic 286 64827

Bloc d'Opinió de xarxanet.org 298 17000

Butlletí a l'Abast 294 0

Captació voluntaris Marató de TV3 340 16213

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) 280 0

Conveni IAVE 327 23340

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) 325 1775980

Convenis pluriennals voluntariat i civisme 310 3700000

Cursos a mida 316 7462

Cursos PFVC online 320 0

Equipaments Cívics a disposició d'entitats 306 0

Grup de Treball empresa-entitats 344 0

Manteniment Cens Entitats Voluntariat 343 0

Pla Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC) 270 121500

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) 338 3700000

Premi Eliseu Colomer 304 10000

Premis al Voluntariat 302 26000

Publicació Manual Bones Pràctiques actuacions vol. 342 41150

Subvencions foment voluntariat i civisme 308 2225000

Subvencions per obres entitats 427 748526

Tríptic xarxanet i assessoraments 314 0

Voluntariat.org 300

Xarxanet.org 274 74635

2011201120112011

Assessorament Bloc 2.0 291 18000

Assessorament de Voluntariat Local 297 0

Assessorament Econòmic 285 43112

Assessorament en Formació 282 30884

Assessorament en Projectes 289 45100

Assessorament Informàtic 293 57536

Assessorament Jurídic 287 51468

Bloc d'Opinió de xarxanet.org 299 15000

Butlletí a l'Abast 295 0

Captació voluntaris Marató de TV3 341 13617

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) 281 0
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OrganismeOrganismeOrganismeOrganisme AnyAnyAnyAny Nom actuacióNom actuacióNom actuacióNom actuació  ref ref ref ref Pressupost executatPressupost executatPressupost executatPressupost executat exeexeexeexe

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) 326 1775980

Convenis pluriennals voluntariat i civisme 311 3700000

Cursos a mida (col·lectius específics) 345 0

Cursos PFVC online 321 4965

Edició manual curs d'iniciació al voluntariat 313 7500

Equipaments Cívics a disposició d'entitats 307 0

II Congrés Europeu Voluntariat 277 167500

Manteniment del Cens d'Entitats Voluntariat 414 0

PFVC 271 90000

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) 339 3700000

Premis al Voluntariat i Eliseu Colomer 303 32000

Subvencions foment voluntariat i civisme 309 1468417

Suport al Marketplace 279 10333

Voluntariat.org 301 0

Xarxanet.org 275 59723

DGARDGARDGARDGAR Departament de Governació Afers Religiosos

2010201020102010

Formació per a entitats religioses 133 5649

2011201120112011

Formació per a entitats religioses 134 2986

DGCPTDGCPTDGCPTDGCPT Direcció General de Cultura Popular i Tradicional

2010201020102010

Anàlisi Resultats de la Participació entitats cult 19 3248

Aplec Internacional de la Sardana - Adifolk 10 140000

Assessorament TIC a Federacions cultura popular 2 12500

Cursos Responsable de Grup de Consumidors 445 1300

Desplaçaments per a Projectes de Cultura Popular 11 74448

Elaboració Cens ass. culturals no federades 12 30258

Impacte Social del Tercer Sector Cultural 17 11918

Informe associacions culturals no federades 14 9982

Informe final tercer sector cultural 18 2914

Jornada tècnica  "Festa Major i Cohesió Social" 6 4000

Programa "Nous catalans, nous cinemes" 8 10000

Recerca associacions culturals persones immigrades 15 10390

Subvencions a entitats de cultura popular 3 2384650

2011201120112011

Conveni amb Centres d'Estudis de parla Catalana 5 383778

Creació del "Banc de Continguts Culturals" 9 45080

Creació espai A, xarxa d'arts escèniques 7 38800

Creació Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 140 0

Cursos Responsable de Grup de Consumidors 446 7500

Estadística del tercer sector cultural 16 14281

Subvencions a Federacions culturals 4 896603

DGJDGJDGJDGJ Direcció General de Joventut

2010201020102010
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OrganismeOrganismeOrganismeOrganisme AnyAnyAnyAny Nom actuacióNom actuacióNom actuacióNom actuació  ref ref ref ref Pressupost executatPressupost executatPressupost executatPressupost executat exeexeexeexe

Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure 104 2975000

Difusió normativa educació en el lleure 94 200000

Manteniment cens d'entitats juvenils 156 0

Subvenció al Consell Nacional de Joventut (CNJC) 154 335568

Subvencions a entitats juvenils 101 6070691

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil 92 18000

Suport a xarxajove.net 107 10000

2011201120112011

Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure (Jov.) 105 3012677

Difusió normativa educació en el lleure 95 200000

Manteniment del cens d'entitats juvenils 96 0

Subvenció al Consell Nacional de joventut (CNJC) 155 342600

Subvencions a entitats juvenils 106 5151814

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil 93 7500

DGPCDGPCDGPCDGPC Departament de Governació Participació Ciutadana

2010201020102010

Estudi: inclusió social i democràcia participativa 195 0

Formació en participació ciutadana 130 844468

Guia de disseny d'espais participatius 198 0

Promoció del Voluntariat personal Generalitat 199 0

Proposta de millora dels espais de participació 197 0

Subvencions elaboració informes impacte ambiental 193 23831

Subvencions plans de participació interns 131 177093

2011201120112011

Enquesta: participació i política a Catalunya 196 24002

Formació en participació ciutadana 192 849649

Promoció del Voluntariat personal Generalitat 200 0

DGPEISDGPEISDGPEISDGPEIS Departament Interior Bombers

2010201020102010

Formació Bombers Voluntaris 75 245074

Impuls  a creació Associacions bombers voluntaris 97 127500

Jornades Bombers juvenils a l'estranger 147 2000

Subvencions als voluntaris 80 1391705

Suport XVIII Congrés Bombers Voluntaris 77 0

Xarxa d’associació dels bombers voluntaris 145 0

2011201120112011

Formació Bombers Voluntaris 76 175368

Jornades Bombers voluntaris juvenils a l'estranger 146 2000

Subvencions als bombers voluntaris 78 1391705

DGPIDGPIDGPIDGPI Direcció General per la Immigració

2010201020102010

Assessorament a entitats d'immigrants 165 0

Convocatòria subvencions entitats immigració 182 1326809

Creació d'òrgans participatius en barris Barcelona 178 22000

Curs gestió per petites associacions d'immigrants 157 4834
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OrganismeOrganismeOrganismeOrganisme AnyAnyAnyAny Nom actuacióNom actuacióNom actuacióNom actuació  ref ref ref ref Pressupost executatPressupost executatPressupost executatPressupost executat exeexeexeexe

Estudi entitats d'origen immigrant 248 5000

Formació responsables interculturalitat AVV 163 20000

Participació a la Mesa Diversitat Audiovisual 174 0

Presentació publicació recollint bones pràctiques 172 0

Projecte "Tots som una colla" 176 25000

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi 161 14811

Taula de Ciutadania i Immigració 170 0

Trobades amb entitats d'immigrants 167 3350

2011201120112011

Assessorament a entitats d'immigrants 166 0

Comissió de seguiment del Pla Nacional Immigració 169 0

Convocatòria subvencions entitats immigració 183 1059236

Curs per crear associacions (persones immigrants) 158 0

Estudi entitats d'origen immigrant 249 5000

Formació responsables interculturalitat AVV 164 15000

Participació a la Mesa Diversitat Audiovisual 175 0

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi 162 11380

Taula de Ciutadania i Immigració 171 0

DGPLDGPLDGPLDGPL Direcció General Política Lingüística

2010201020102010

Activitats culturals i de lleure VxL 422 0

Carnet de VxL 452 0

Cens d'entitats de foment de la llengua catalana 451 0

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL 416 0

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" 418 0

Dinamització del Vxl 419 900000

Foment del programa VxL als IES 424 0

Foment programa VxL a col·lectius específics 423 0

Jornada de treball VxL Llengua comuna 417 2988

Promoció al coneixement i ús de l'occità 426 40000

Promoció VxL als mitjans de comunicació 420 0

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" 415 7416

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques 453 0

Suport econòmic a projectes de VxL 425 583500

Suport entitats a projectes de VxL 421 59900

2011201120112011

Activitats culturals i de lleure VxL 23 0

Campanya "Mou-te en català" 29 1049

Carnet de VxL 21 0

Cens d'entitats foment llengua catalana 212 0

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL 22 0

Convocatòria foment llengua catalana 37 500000

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" 25 0

Dinamització del Vxl 28 1000000

Foment del programa VxL als IES 34 0
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Foment programa VxL a col·lectius específics 36 0

Jornades de reflexió i avaluació 448 0

Premis Pompeu Fabra 27 0

Premis Voluntariat per la Llengua 33 0

Promoció VxL als mitjans de comunicació "COMRàdio" 30 0

Promoció VxL als mitjans: Programa 10 cites 449 0

Promoció VxL: Vídeos promocionals 450 0

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" 20 6477

Sessions de millora i seguiment VxL 447 0

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques 26 0

Suport econòmic a projectes de VxL 31 49300

DGS - DGPADGS - DGPADGS - DGPADGS - DGPA Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat

2010201020102010

Ajuts a entitats ambientals 125 53600

Ajuts sensibilització ambiental i educació 127 556826

Comissió de Participació Ciutadana 120 0

Convenis plurianuals entiats Ed Lleure 111 224435

Estudi  Diagnòstic de les entitats ambientals 117 43703

Impuls creació "Obrador del 3r sector" 116 0

Manteniment del Registre d'Entitats Medi Ambient 109 10629

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi 113 0

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental 128 17880

Taula per al Desenvolupament Sostenible a Cat. 121 0

2011201120112011

Ajuts a entitats ambientals 126 10000

Beques  per cursar Màster en gestió associativa 108 6575

Convenis Pla de Suport Tercer Sector Ambiental 114 120206

Convenis plurianuals entitats ambientals 112 224435

Elaboració Pla de Qualitat de l'Aire 124 3221

Manteniment del Registre d'Entitats Medi Ambient 110 0

Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 123 6838

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi 115 0

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental 129 12000

Taula per al Desenvolupament Sostenible a Cat 122 0

DI - DGPCDI - DGPCDI - DGPCDI - DGPC Direcció General de Protecció Civil

2010201020102010

Cursos de formació per voluntaris Protecció Civil 98 0

Formació campanyes voluntaris de Protecció Civil 100 0

Registre Associacions Voluntariat Protecció Civil 99 0

2011201120112011

Cursos de formació per voluntaris Protecció Civil 41 2275

Formació als voluntaris de Protecció Civil 43 0

Formació per campanyes protecció civil 135 0

Registre Associacions Voluntariat protecció civil 44 0

DJ - DGDEJDJ - DGDEJDJ - DGDEJDJ - DGDEJ Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
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2010201020102010

Assesorament a les entitats  (utilitat pública) 202 0

Assessorament marc legal a entitats 213 0

Convocatòria subvencions desenvolupament 3r Sector 204 43900

Facilitat d'accés a les dades Registre entitats 217 0

Formació a Mediadors entitats 207 0

Jornada difusió avantprojec. llei utilitat pública 215 2653

Presentació d'avantprojecte llei utilitat pública 214 2653

Publicació del llibre casos pràctics mediació 209 5175

Publicació Llibre Blanc Mediació 348 7101

2011201120112011

Assesorament entitats utilitat pública 203 0

Assessorament marc legal a entitats 216 0

Formació a Mediadors 208 0

Sessions metodológiques mediació 347 2443

DJ - DGSPDJ - DGSPDJ - DGSPDJ - DGSP Direcció General de Serveis Penitenciaris

2010201020102010

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat 376 0

Informació en xarxa pel voluntariat 355 0

Jornada portes obertes centres penitenciaris 362 0

Manual i curs voluntariat en centres penitenciaris 352 4000

Servei informatiu entitats penitenciaries 428 0

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari 372 82414

Taula Participació Social (TPS) 354 0

Voluntariat intergeneracional àmbit penitenciari 431 0

2011201120112011

Acompanyament nens a l'escola bressol 367 15070

Actes de les entitats en centres penitenciaris 359 0

Assessorament al voluntariat 356 0

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat 361 0

Informació en xarxa pel voluntariat 357 0

Publicació tasques voluntaris penitenciaris 365 0

Servei informatiu entitats penitenciaries 430 0

Spot publicitari en l'àmbit penitenciari 366 15761

Stand sobre voluntariat penitenciari Marketplace 369 0

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari 373 61497

Taula Participació Social (TPS) 358 0

Treball en xarxa impuls voluntariat medi obert 360 0

Visites i reunions a entitats àmbit penitenciari 364 0

Voluntariat intergeneracional àmbit penitenciari 370 0

DP - ACCDDP - ACCDDP - ACCDDP - ACCD Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

2010201020102010

Consell de Cooperació i Desenvolupament 260 0

Convocatòria de subvencions projectes codesenv. 263 269500

Enfortiment institutcional i suport CASC 256 50000
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Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. 268 298000

Subvenció a ONGD's i moviments de lleida 258 135000

Subvencions a ONG de Girona i Alt Maresme 265 195000

2011201120112011

Consell de Cooperació i Desenvolupament 261 0

Convocatòria subvencions projectes codesenv. 262 184723

Formació online a l'entitat Avalon 257 5000

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. 269 240000

Subvenció a les entitats federades de pau 267 5000

Subvenció a ONGD's i moviments de Lleida 264 135000

Subvencions a ONG de Girona i alt Maresme 266 164534

DP - EDP - EDP - EDP - E Secretaria General de l'Esport

2010201020102010

Convocatòria de premis foment esport escoles 239 3343100

Foment de l'Esport a través de AAEE 236 90000

Foment de l'Esport a través de JODIC 406 330000

Formació dinamitzadors voluntariat escola 228 325000

Participació voluntaris esportiu òrgans de govern 245 0

Suport als Coordinadors del PCEE 230 2491275

2011201120112011

Convocatòria de premis foment esport escoles 240 0

Foment de l'Esport a través de AAEE 235 95000

Foment de l'Esport a través de JODIC 238 70000

Formació dinamitzadors voluntariat escola 229 55500

Participació voluntaris  esport. òrgans de govern 246 0

Suport als Coordinadors Esport a l'Escola 231 0

DP - SAE - ADP - SAE - ADP - SAE - ADP - SAE - A Secretaria d'Afers Exteriors

2010201020102010

Presència internacional de les entitats catalanes 184 924000

2011201120112011

Presència internacional de les entitats catalanes 185 600000

DSDSDSDS Departament de Salut

2010201020102010

Carta Voluntariat àmbit de la salut 407 0

Participació en la Marató TV3 443 0

Subvencions 433 796139

2011201120112011

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 432 0

Participació en la Marató TV3 444 0

Subvencions 434 701391

DTS - ACADTS - ACADTS - ACADTS - ACA Agència Catalana de l'Aigua

2010201020102010

Campanyes de sensibilització temàtica aigua 223 115000

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) 225 0

Elaboració mapa actors conques fluvials 336 0
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Formació cooperació internacional (Aigua) 337 0

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua 224 300000

Subvencions a voluntaris restauració fluvial 226 500000

2011201120112011

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) 334 0

Guia Pràctica de Participació (gestió de l'aigua) 335 0

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua 333 0

DTS - AHCDTS - AHCDTS - AHCDTS - AHC Agència Habitatge de Catalunya

2010201020102010

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) 90 656973

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques 88 581399

2011201120112011

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) 91 267200

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques 89 352399

DTS - ARCDTS - ARCDTS - ARCDTS - ARC Agència de Residus de Catalunya

2010201020102010

Ajuts foment gestió correcta dels residus 210 452072

2011201120112011

Protocol gestió integral dels residus tèxtils 211 0

ICASSICASSICASSICASS Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

2010201020102010

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social 255 162317

Modelització de l'acció social 252 34000

Quaderns de treball (ECAS) 251 10000

Realització Anuari Tercer Sector Social 250 30000

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) 253 56000

2011201120112011

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector 218 63000

Difusió Anuari Tercer Sector Social 2011 220 30000

Recerca d'un nou model aliances (ECAS) 219 8000

Reconeixement Tercer Sector Social 221 50000

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) 222 49000

ICDICDICDICD Institut Català de les Dones

2010201020102010

Beques a recerca en associacionisme i dones 60 3886

Eines informàtiques per a entitats de dones 64 13163

Implicació CNDC en processos democràcia part 69 0

Promoció paritat gènere en òrgans de decisió 62 0

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat 58 120639

Subvencions a la formació en TIC entre dones 141 13630

2011201120112011

Beques a recerca en associacionisme i dones 61 2298

Implicació CNDC en processos democràcia part 70 0

Promoció de la paritat en òrgans de decisió 63 0

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat 59 47382
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Subvencions a la formació en TIC entre dones 142 4248

SFSFSFSF Secretaria de Família

2010201020102010

6è Congrés Nacional de la Gent Gran 87 100000

Espai de trobada LGTB 81

Espai de trobada per la gestió del temps 83 0

Observatori Català de família 143 0

Participació de les entitats a "Fira Gran" 152 0

Participació entitats a Festa Dia int. Famílies 144 0

Programa de formació "Aprendre amb tu" 85 185141

2011201120112011

Consell de la Gent Gran 150 0

Consell de la Gent Gran 82 23117

Espai de trobada LGTB 149 0

Observatori Català de la Família 148 0

Participació de les entitats en la Fira Gran 153 0

Ple de l'experiència 151 0

Programa de formació "Aprendre amb tu" 86 129599
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454 0

AccióAccióAccióAcció

2010201020102010

Actualització registre ADF 410 DARPAM 0

Anàlisi Resultats de la Participació entitats cult 19 DGCPT 3248

Assessorament a entitats d'immigrants 165 DGPI 0

Captació voluntaris Marató de TV3 340 DGACC 16213

Cens d'entitats de foment de la llengua catalana 451 DGPL 0

Comissió de Participació Ciutadana 120 DGS - DGPAiS 0

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) 280 DGACC 0

Consell de Cooperació i Desenvolupament 260 DP - ACCD 0

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) 225 DTS - ACA 0

Coordinació ADF 439 DARPAM 150000

Curs gestió per petites associacions d'immigrants 157 DGPI 4834

Cursos Responsable de Grup de Consumidors 445 DGCPT 1300

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" 418 DGPL 0

Elaboració Cens ass. culturals no federades 12 DGCPT 30258

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat 376 DJ - DGSP 0

Espai de trobada LGTB 81 SF

Estudi  Diagnòstic de les entitats ambientals 117 DGS - DGPAiS 43703

Facilitat d'accés a les dades Registre entitats 217 DJ - DGDEJ 0

Formació campanyes voluntaris de Protecció Civil 100 DI - DGPC 0

Guia de disseny d'espais participatius 198 DGPC 0

Impacte Social del Tercer Sector Cultural 17 DGCPT 11918

Implicació CNDC en processos democràcia part 69 ICD 0

Impuls  a creació Associacions bombers voluntaris 97 DGPEIS 127500

Impuls creació "Obrador del 3r sector" 116 DGS - DGPAiS 0

Informació en xarxa pel voluntariat 355 DJ - DGSP 0

Informe associacions culturals no federades 14 DGCPT 9982

Informe final tercer sector cultural 18 DGCPT 2914

Jornada de treball VxL Llengua comuna 417 DGPL 2988

Jornada difusió avantprojec. llei utilitat pública 215 DJ - DGDEJ 2653

Jornada portes obertes centres penitenciaris 362 DJ - DGSP 0

Jornada tècnica  "Festa Major i Cohesió Social" 6 DGCPT 4000

Jornades Bombers juvenils a l'estranger 147 DGPEIS 2000

Manteniment Cens Entitats Voluntariat 343 DGACC 0

Manteniment del Registre d'Entitats Medi Ambient 109 DGS - DGPAiS 10629

Manual i curs voluntariat en centres penitenciaris 352 DJ - DGSP 4000

Observatori Català de família 143 SF 0
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Participació a la Mesa Diversitat Audiovisual 174 DGPI 0

Participació de les entitats a "Fira Gran" 152 SF 0

Participació en la Marató TV3 443 DS 0

Participació entitats a Festa Dia int. Famílies 144 SF 0

Participació voluntaris esportiu òrgans de govern 245 DP - E 0

Presentació d'avantprojecte llei utilitat pública 214 DJ - DGDEJ 2653

Presentació publicació recollint bones pràctiques 172 DGPI 0

Proposta de millora dels espais de participació 197 DGPC 0

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi 113 DGS - DGPAiS 0

Publicació del llibre casos pràctics mediació 209 DJ - DGDEJ 5175

Publicació Llibre Blanc Mediació 348 DJ - DGDEJ 7101

Publicació Manual Bones Pràctiques actuacions vol. 342 DGACC 41150

Quaderns de treball (ECAS) 251 ICASS 10000

Realització Anuari Tercer Sector Social 250 ICASS 30000

Recerca associacions culturals persones immigrades 15 DGCPT 10390

Registre Associacions Voluntariat Protecció Civil 99 DI - DGPC 0

Servei informatiu entitats penitenciaries 428 DJ - DGSP 0

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental 128 DGS - DGPAiS 17880

Subvenció al Consell Nacional de Joventut (CNJC) 154 DGJ 335568

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi 161 DGPI 14811

Suport associacions per promoure sector agrari 50 DARPAM 226182

Suport XVIII Congrés Bombers Voluntaris 77 DGPEIS 0

Taula de Ciutadania i Immigració 170 DGPI 0

Taula Participació Social (TPS) 354 DJ - DGSP 0

Taula per al Desenvolupament Sostenible a Cat. 121 DGS - DGPAiS 0

Tríptic xarxanet i assessoraments 314 DGACC 0

Trobades amb entitats d'immigrants 167 DGPI 3350

Xarxa d’associació dels bombers voluntaris 145 DGPEIS 0

2011201120112011

Acompanyament nens a l'escola bressol 367 DJ - DGSP 15070

Actes de les entitats en centres penitenciaris 359 DJ - DGSP 0

Actualització registre ADF 411 DARPAM 0

Assessorament a entitats d'immigrants 166 DGPI 0

Assessorament al voluntariat 356 DJ - DGSP 0

Base dades Empreses Socialment Responsables 349 DEO 0

Beques  per cursar Màster en gestió associativa 108 DGS - DGPAiS 6575

Captació voluntaris Marató de TV3 341 DGACC 13617

Comissió de seguiment del Pla Nacional Immigració 169 DGPI 0

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) 281 DGACC 0

Consell de Cooperació i Desenvolupament 261 DP - ACCD 0

Consell de la Gent Gran 150 SF 0

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) 334 DTS - ACA 0

Coordinació ADF 440 DARPAM 100000

Creació Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 140 DGCPT 0

Curs per crear associacions (persones immigrants) 158 DGPI 0

Cursos de formació per voluntaris Protecció Civil 41 DI - DGPC 2275
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Cursos Responsable de Grup de Consumidors 446 DGCPT 7500

Difusió Anuari Tercer Sector Social 2011 220 ICASS 30000

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" 25 DGPL 0

Edició manual curs d'iniciació al voluntariat 313 DGACC 7500

Enquesta: participació i política a Catalunya 196 DGPC 24002

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat 361 DJ - DGSP 0

Espai de trobada LGTB 149 SF 0

Estadística del tercer sector cultural 16 DGCPT 14281

Formació als voluntaris de Protecció Civil 43 DI - DGPC 0

Formació online a l'entitat Avalon 257 DP - ACCD 5000

Guia Pràctica de Participació (gestió de l'aigua) 335 DTS - ACA 0

Implicació CNDC en processos democràcia part 70 ICD 0

Informació en xarxa pel voluntariat 357 DJ - DGSP 0

Jornades Bombers voluntaris juvenils a l'estranger 146 DGPEIS 2000

Jornades de reflexió i avaluació 448 DGPL 0

Manteniment del cens d'entitats juvenils 96 DGJ 0

Manteniment del Cens d'Entitats Voluntariat 414 DGACC 0

Manteniment del Registre d'Entitats Medi Ambient 110 DGS - DGPAiS 0

Observatori Català de la Família 148 SF 0

Participació a la Mesa Diversitat Audiovisual 175 DGPI 0

Participació al Marketplace 350 DEO 0

Participació de les entitats en la Fira Gran 153 SF 0

Participació en la Marató TV3 444 DS 0

Participació voluntaris  esport. òrgans de govern 246 DP - E 0

Ple de l'experiència 151 SF 0

Promoció VxL: Vídeos promocionals 450 DGPL 0

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi 115 DGS - DGPAiS 0

Protocol gestió integral dels residus tèxtils 211 DTS - ARC 0

Publicació tasques voluntaris penitenciaris 365 DJ - DGSP 0

Recerca d'un nou model aliances (ECAS) 219 ICASS 8000

Registre Associacions Voluntariat protecció civil 44 DI - DGPC 0

Servei informatiu entitats penitenciaries 430 DJ - DGSP 0

Sessions de millora i seguiment VxL 447 DGPL 0

Sessions metodológiques mediació 347 DJ - DGDEJ 2443

Spot publicitari en l'àmbit penitenciari 366 DJ - DGSP 15761

Stand sobre voluntariat penitenciari Marketplace 369 DJ - DGSP 0

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental 129 DGS - DGPAiS 12000

Subvenció al Consell Nacional de joventut (CNJC) 155 DGJ 342600

Suport al Marketplace 279 DGACC 10333

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi 162 DGPI 11380

Suport associacions per promoure sector agrari 51 DARPAM 25000

Taula de Ciutadania i Immigració 171 DGPI 0

Taula Participació Social (TPS) 358 DJ - DGSP 0

Taula per al Desenvolupament Sostenible a Cat 122 DGS - DGPAiS 0

Visites i reunions a entitats àmbit penitenciari 364 DJ - DGSP 0

dissabte, 20 / octubre / 2012 Página 3 de 8



DimensióDimensióDimensióDimensió AnyAnyAnyAny Nom actuacióNom actuacióNom actuacióNom actuació  ref ref ref ref OrganismeOrganismeOrganismeOrganisme Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost exeexeexeexe

Pla o Pla o Pla o Pla o 
programaprogramaprogramaprograma

2010201020102010

3creix, Recursos per la millora gestió entitats 351 DEO 0

Ajuts a entitats ambientals 125 DGS - DGPAiS 53600

Ajuts foment gestió correcta dels residus 210 DTS - ARC 452072

Ajuts sensibilització ambiental i educació 127 DGS - DGPAiS 556826

Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure 104 DGJ 2975000

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) 325 DGACC 1775980

Convenis plurianuals entiats Ed Lleure 111 DGS - DGPAiS 224435

Convenis pluriennals voluntariat i civisme 310 DGACC 3700000

Convocatòria de subvencions projectes codesenv. 263 DP - ACCD 269500

Convocatòria subvencions desenvolupament 3r Sector 204 DJ - DGDEJ 43900

Convocatòria subvencions entitats immigració 182 DGPI 1326809

Eines informàtiques per a entitats de dones 64 ICD 13163

Formació en participació ciutadana 130 DGPC 844468

Grups de treball Aprenentatge Servei 388 DE 3000

Pla Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC) 270 DGACC 121500

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) 338 DGACC 3700000

Pòlissa d'assegurança per a voluntaris 437 DARPAM 110000

Presència internacional de les entitats catalanes 184 DP - SAE - AE 924000

Programa "Nous catalans, nous cinemes" 8 DGCPT 10000

Programa de formació "Aprendre amb tu" 85 SF 185141

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari 372 DJ - DGSP 82414

Subvencions 433 DS 796139

Subvencions  a  entitats educatives 389 DE 867000

Subvencions a entitats juvenils 101 DGJ 6070691

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat 58 ICD 120639

Subvencions a la formació en TIC entre dones 141 ICD 13630

Subvencions a voluntaris restauració fluvial 226 DTS - ACA 500000

Subvencions ADF 408 DARPAM 910000

Subvencions ADF  per Formació 435 DARPAM 90000

Subvencions als voluntaris 80 DGPEIS 1391705

Subvencions elaboració informes impacte ambiental 193 DGPC 23831

Subvencions foment voluntariat i civisme 308 DGACC 2225000

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques 88 DTS - AHC 581399

Subvencions per obres entitats 427 DGACC 748526

Subvencions plans de participació interns 131 DGPC 177093

Suport entitats a projectes de VxL 421 DGPL 59900

Voluntariat.org 300 DGACC

Xarxanet.org 274 DGACC 74635

2011201120112011

Ajuts a entitats ambientals 126 DGS - DGPAiS 10000

Campanya "Mou-te en català" 29 DGPL 1049

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 432 DS 0
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Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure (Jov.) 105 DGJ 3012677

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) 326 DGACC 1775980

Convenis Pla de Suport Tercer Sector Ambiental 114 DGS - DGPAiS 120206

Convenis plurianuals entitats ambientals 112 DGS - DGPAiS 224435

Convenis pluriennals voluntariat i civisme 311 DGACC 3700000

Convocatòria subvencions entitats immigració 183 DGPI 1059236

Convocatòria subvencions projectes codesenv. 262 DP - ACCD 184723

Elaboració Pla de Qualitat de l'Aire 124 DGS - DGPAiS 3221

Formació en participació ciutadana 192 DGPC 849649

PFVC 271 DGACC 90000

Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 123 DGS - DGPAiS 6838

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) 339 DGACC 3700000

Pòlissa d'assegurança per a voluntaris 438 DARPAM 110000

Presència internacional de les entitats catalanes 185 DP - SAE - AE 600000

Programa de formació "Aprendre amb tu" 86 SF 129599

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari 373 DJ - DGSP 61497

Subvencions 434 DS 701391

Subvencions a entitats juvenils 106 DGJ 5151814

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat 59 ICD 47382

Subvencions a la formació en TIC entre dones 142 ICD 4248

Subvencions a les entitats educatives 390 DE 237343

Subvencions ADF 412 DARPAM 1150000

Subvencions ADF  per Formació 436 DARPAM 50000

Subvencions als bombers voluntaris 78 DGPEIS 1391705

Subvencions foment voluntariat i civisme 309 DGACC 1468417

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques 89 DTS - AHC 352399

Voluntariat.org 301 DGACC 0

Xarxanet.org 275 DGACC 59723

ProjecteProjecteProjecteProjecte

2010201020102010

6è Congrés Nacional de la Gent Gran 87 SF 100000

Activitats culturals i de lleure VxL 422 DGPL 0

Ajudes a les Associacions retirada fruita 54 DARPAM 41616

Aplec Internacional de la Sardana - Adifolk 10 DGCPT 140000

Assesorament a les entitats  (utilitat pública) 202 DJ - DGDEJ 0

Assessorament Bloc 2.0 290 DGACC 18000

Assessorament de Voluntariat Local 296 DGACC 0

Assessorament Econòmic 284 DGACC 48620

Assessorament en Formació 283 DGACC 40696

Assessorament en Projectes 288 DGACC 45089

Assessorament Informàtic 292 DGACC 59136

Assessorament Jurídic 286 DGACC 64827

Assessorament marc legal a entitats 213 DJ - DGDEJ 0

Assessorament TIC a Federacions cultura popular 2 DGCPT 12500

Beques a recerca en associacionisme i dones 60 ICD 3886
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Bloc d'Opinió de xarxanet.org 298 DGACC 17000

Butlletí a l'Abast 294 DGACC 0

Campanyes de sensibilització temàtica aigua 223 DTS - ACA 115000

Carnet de VxL 452 DGPL 0

Carta Voluntariat àmbit de la salut 407 DS 0

Cessions d'equipaments escolars a entitats 393 DE 450400

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL 416 DGPL 0

Consell Escolar 397 DE 0

Conveni IAVE 327 DGACC 23340

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social 255 ICASS 162317

Convocatòria de premis foment esport escoles 239 DP - E 3343100

Creació d'òrgans participatius en barris Barcelona 178 DGPI 22000

Cursos a mida 316 DGACC 7462

Cursos de formació per voluntaris Protecció Civil 98 DI - DGPC 0

Cursos PFVC online 320 DGACC 0

Desplaçaments per a Projectes de Cultura Popular 11 DGCPT 74448

Difusió normativa educació en el lleure 94 DGJ 200000

Dinamització del Vxl 419 DGPL 900000

Elaboració mapa actors conques fluvials 336 DTS - ACA 0

Enfortiment institutcional i suport CASC 256 DP - ACCD 50000

Equipaments Cívics a disposició d'entitats 306 DGACC 0

Espai de trobada per la gestió del temps 83 SF 0

Espais de Trobada persones nouvingudes 399 DE 247300

Estudi entitats d'origen immigrant 248 DGPI 5000

Estudi: inclusió social i democràcia participativa 195 DGPC 0

Foment de l'Esport a través de AAEE 236 DP - E 90000

Foment de l'Esport a través de JODIC 406 DP - E 330000

Foment del programa VxL als IES 424 DGPL 0

Foment programa VxL a col·lectius específics 423 DGPL 0

Formació a Mediadors entitats 207 DJ - DGDEJ 0

Formació assignatura Educació per la ciutadania 403 DE 20000

Formació Bombers Voluntaris 75 DGPEIS 245074

Formació cooperació internacional (Aigua) 337 DTS - ACA 0

Formació dinamitzadors voluntariat escola 228 DP - E 325000

Formació per a entitats religioses 133 DGAR 5649

Formació responsables interculturalitat AVV 163 DGPI 20000

Grup de Treball empresa-entitats 344 DGACC 0

Manteniment cens d'entitats juvenils 156 DGJ 0

Modelització de l'acció social 252 ICASS 34000

Participació entitats lleure juvenil als PEE 401 DE 300000

Premi Eliseu Colomer 304 DGACC 10000

Premis al Voluntariat 302 DGACC 26000

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua 224 DTS - ACA 300000

Projecte "Tots som una colla" 176 DGPI 25000

Promoció al coneixement i ús de l'occità 426 DGPL 40000

Promoció del Voluntariat personal Generalitat 199 DGPC 0
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Promoció paritat gènere en òrgans de decisió 62 ICD 0

Promoció VxL als mitjans de comunicació 420 DGPL 0

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" 415 DGPL 7416

Registre voluntaris ADF 441 DARPAM 0

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques 453 DGPL 0

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. 268 DP - ACCD 298000

Subvenció a ONGD's i moviments de lleida 258 DP - ACCD 135000

Subvenció aliments ecològics per entitats socials 46 DARPAM 13561

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) 90 DTS - AHC 656973

Subvencions a entitats de cultura popular 3 DGCPT 2384650

Subvencions a ONG de Girona i Alt Maresme 265 DP - ACCD 195000

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil 92 DGJ 18000

Suport a xarxajove.net 107 DGJ 10000

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) 253 ICASS 56000

Suport als Coordinadors del PCEE 230 DP - E 2491275

Suport econòmic a projectes de VxL 425 DGPL 583500

Taules de Participació (Educació) 395 DE 0

Voluntariat intergeneracional àmbit penitenciari 431 DJ - DGSP 0

2011201120112011

Activitats culturals i de lleure VxL 23 DGPL 0

Ajudes a les Associacions retirada fruita 55 DARPAM 180000

Assesorament entitats utilitat pública 203 DJ - DGDEJ 0

Assessorament Bloc 2.0 291 DGACC 18000

Assessorament de Voluntariat Local 297 DGACC 0

Assessorament Econòmic 285 DGACC 43112

Assessorament en Formació 282 DGACC 30884

Assessorament en Projectes 289 DGACC 45100

Assessorament Informàtic 293 DGACC 57536

Assessorament Jurídic 287 DGACC 51468

Assessorament marc legal a entitats 216 DJ - DGDEJ 0

Beques a recerca en associacionisme i dones 61 ICD 2298

Bloc d'Opinió de xarxanet.org 299 DGACC 15000

Butlletí a l'Abast 295 DGACC 0

Carnet de VxL 21 DGPL 0

Cens d'entitats foment llengua catalana 212 DGPL 0

Cessions d'equipaments escolars a entitats 394 DE 256711

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL 22 DGPL 0

Consell de la Gent Gran 82 SF 23117

Consells i taules de participació 398 DE 0

Conveni amb Centres d'Estudis de parla Catalana 5 DGCPT 383778

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector 218 ICASS 63000

Convocatòria de premis foment esport escoles 240 DP - E 0

Convocatòria foment llengua catalana 37 DGPL 500000

Creació del "Banc de Continguts Culturals" 9 DGCPT 45080

Creació espai A, xarxa d'arts escèniques 7 DGCPT 38800

Cursos a mida (col·lectius específics) 345 DGACC 0
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Cursos PFVC online 321 DGACC 4965

Difusió normativa educació en el lleure 95 DGJ 200000

Dinamització del Vxl 28 DGPL 1000000

Equipaments Cívics a disposició d'entitats 307 DGACC 0

Espais de Trobada persones nouvingudes 400 DE 24226

Estudi entitats d'origen immigrant 249 DGPI 5000

Foment de l'Esport a través de AAEE 235 DP - E 95000

Foment de l'Esport a través de JODIC 238 DP - E 70000

Foment del programa VxL als IES 34 DGPL 0

Foment programa VxL a col·lectius específics 36 DGPL 0

Formació a Mediadors 208 DJ - DGDEJ 0

Formació assignatura Educació per la ciutadania 404 DE 30360

Formació Bombers Voluntaris 76 DGPEIS 175368

Formació dinamitzadors voluntariat escola 229 DP - E 55500

Formació per a entitats religioses 134 DGAR 2986

Formació per campanyes protecció civil 135 DI - DGPC 0

Formació responsables interculturalitat AVV 164 DGPI 15000

II Congrés Europeu Voluntariat 277 DGACC 167500

Participació entitats lleure juvenil als PEE 402 DE 150000

Premis al Voluntariat i Eliseu Colomer 303 DGACC 32000

Premis Pompeu Fabra 27 DGPL 0

Premis Voluntariat per la Llengua 33 DGPL 0

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua 333 DTS - ACA 0

Promoció de la paritat en òrgans de decisió 63 ICD 0

Promoció del Voluntariat personal Generalitat 200 DGPC 0

Promoció VxL als mitjans de comunicació "COMRàdio" 30 DGPL 0

Promoció VxL als mitjans: Programa 10 cites 449 DGPL 0

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" 20 DGPL 6477

Reconeixement Tercer Sector Social 221 ICASS 50000

Registre voluntaris ADF 442 DARPAM 0

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques 26 DGPL 0

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. 269 DP - ACCD 240000

Subvenció a les entitats federades de pau 267 DP - ACCD 5000

Subvenció a ONGD's i moviments de Lleida 264 DP - ACCD 135000

Subvenció aliments ecològics per entitats socials 47 DARPAM 35820

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) 91 DTS - AHC 267200

Subvencions a Federacions culturals 4 DGCPT 896603

Subvencions a ONG de Girona i alt Maresme 266 DP - ACCD 164534

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil 93 DGJ 7500

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) 222 ICASS 49000

Suport als Coordinadors Esport a l'Escola 231 DP - E 0

Suport econòmic a projectes de VxL 31 DGPL 49300

Taules de Participació (Educació) 396 DE 0

Treball en xarxa impuls voluntariat medi obert 360 DJ - DGSP 0

Voluntariat intergeneracional àmbit penitenciari 370 DJ - DGSP 0
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454 0

Actuacions i Actuacions i Actuacions i Actuacions i 
projectesprojectesprojectesprojectes

2010201020102010

3creix, Recursos per la millora gestió entitats 351 DEO 0

Ajuts a entitats ambientals 125 DGS - DGPAiS 53600

Ajuts sensibilització ambiental i educació 127 DGS - DGPAiS 556826

Aplec Internacional de la Sardana - Adifolk 10 DGCPT 140000

Cens d'entitats de foment de la llengua catalana 451 DGPL 0

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) 325 DGACC 1775980

Convenis pluriennals voluntariat i civisme 310 DGACC 3700000

Convocatòria de premis foment esport escoles 239 DP - E 3343100

Convocatòria de subvencions projectes codesenv. 263 DP - ACCD 269500

Convocatòria subvencions entitats immigració 182 DGPI 1326809

Enfortiment institutcional i suport CASC 256 DP - ACCD 50000

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) 338 DGACC 3700000

Projecte "Tots som una colla" 176 DGPI 25000

Promoció al coneixement i ús de l'occità 426 DGPL 40000

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. 268 DP - ACCD 298000

Subvenció a ONGD's i moviments de lleida 258 DP - ACCD 135000

Subvenció al Consell Nacional de Joventut (CNJC) 154 DGJ 335568

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) 90 DTS - AHC 656973

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari 372 DJ - DGSP 82414

Subvencions 433 DS 796139

Subvencions  a  entitats educatives 389 DE 867000

Subvencions a entitats de cultura popular 3 DGCPT 2384650

Subvencions a entitats juvenils 101 DGJ 6070691

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat 58 ICD 120639

Subvencions a ONG de Girona i Alt Maresme 265 DP - ACCD 195000

Subvencions foment voluntariat i civisme 308 DGACC 2225000

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques 88 DTS - AHC 581399

Subvencions plans de participació interns 131 DGPC 177093

Suport econòmic a projectes de VxL 425 DGPL 583500

Suport entitats a projectes de VxL 421 DGPL 59900

Xarxanet.org 274 DGACC 74635

2011201120112011

Acompanyament nens a l'escola bressol 367 DJ - DGSP 15070

Ajuts a entitats ambientals 126 DGS - DGPAiS 10000
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Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) 326 DGACC 1775980

Convenis Pla de Suport Tercer Sector Ambiental 114 DGS - DGPAiS 120206

Convenis pluriennals voluntariat i civisme 311 DGACC 3700000

Convocatòria de premis foment esport escoles 240 DP - E 0

Convocatòria foment llengua catalana 37 DGPL 500000

Convocatòria subvencions entitats immigració 183 DGPI 1059236

Convocatòria subvencions projectes codesenv. 262 DP - ACCD 184723

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) 339 DGACC 3700000

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. 269 DP - ACCD 240000

Subvenció a les entitats federades de pau 267 DP - ACCD 5000

Subvenció a ONGD's i moviments de Lleida 264 DP - ACCD 135000

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) 91 DTS - AHC 267200

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari 373 DJ - DGSP 61497

Subvencions 434 DS 701391

Subvencions a entitats juvenils 106 DGJ 5151814

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat 59 ICD 47382

Subvencions a Federacions culturals 4 DGCPT 896603

Subvencions a les entitats educatives 390 DE 237343

Subvencions a ONG de Girona i alt Maresme 266 DP - ACCD 164534

Subvencions foment voluntariat i civisme 309 DGACC 1468417

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques 89 DTS - AHC 352399

Suport econòmic a projectes de VxL 31 DGPL 49300

Treball en xarxa impuls voluntariat medi obert 360 DJ - DGSP 0

Xarxanet.org 275 DGACC 59723

AltresAltresAltresAltres

2010201020102010

Activitats culturals i de lleure VxL 422 DGPL 0

Ajudes a les Associacions retirada fruita 54 DARPAM 41616

Captació voluntaris Marató de TV3 340 DGACC 16213

Carnet de VxL 452 DGPL 0

Carta Voluntariat àmbit de la salut 407 DS 0

Dinamització del Vxl 419 DGPL 900000

Guia de disseny d'espais participatius 198 DGPC 0

Participació voluntaris esportiu òrgans de govern 245 DP - E 0

Pòlissa d'assegurança per a voluntaris 437 DARPAM 110000

Premi Eliseu Colomer 304 DGACC 10000

Premis al Voluntariat 302 DGACC 26000

Promoció paritat gènere en òrgans de decisió 62 ICD 0

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi 113 DGS - DGPAiS 0

Subvencions als voluntaris 80 DGPEIS 1391705

Suport a xarxajove.net 107 DGJ 10000

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) 253 ICASS 56000

Suport als Coordinadors del PCEE 230 DP - E 2491275
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Suport associacions per promoure sector agrari 50 DARPAM 226182

2011201120112011

Activitats culturals i de lleure VxL 23 DGPL 0

Ajudes a les Associacions retirada fruita 55 DARPAM 180000

Captació voluntaris Marató de TV3 341 DGACC 13617

Carnet de VxL 21 DGPL 0

Dinamització del Vxl 28 DGPL 1000000

Jornades Bombers voluntaris juvenils a l'estranger 146 DGPEIS 2000

Participació voluntaris  esport. òrgans de govern 246 DP - E 0

Pòlissa d'assegurança per a voluntaris 438 DARPAM 110000

Premis al Voluntariat i Eliseu Colomer 303 DGACC 32000

Premis Pompeu Fabra 27 DGPL 0

Promoció de la paritat en òrgans de decisió 63 ICD 0

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi 115 DGS - DGPAiS 0

Subvenció al Consell Nacional de joventut (CNJC) 155 DGJ 342600

Subvencions als bombers voluntaris 78 DGPEIS 1391705

Suport als Coordinadors Esport a l'Escola 231 DP - E 0

Suport associacions per promoure sector agrari 51 DARPAM 25000

Aprovació de Aprovació de Aprovació de Aprovació de 
normativanormativanormativanormativa

2010201020102010

Difusió normativa educació en el lleure 94 DGJ 200000

Presentació d'avantprojecte llei utilitat pública 214 DJ - DGDEJ 2653

2011201120112011

Difusió normativa educació en el lleure 95 DGJ 200000

AssessoramentAssessoramentAssessoramentAssessorament

2010201020102010

Assesorament a les entitats  (utilitat pública) 202 DJ - DGDEJ 0

Assessorament a entitats d'immigrants 165 DGPI 0

Assessorament Bloc 2.0 290 DGACC 18000

Assessorament de Voluntariat Local 296 DGACC 0

Assessorament Econòmic 284 DGACC 48620

Assessorament en Formació 283 DGACC 40696

Assessorament en Projectes 288 DGACC 45089

Assessorament Informàtic 292 DGACC 59136

Assessorament Jurídic 286 DGACC 64827

Assessorament marc legal a entitats 213 DJ - DGDEJ 0

Assessorament TIC a Federacions cultura popular 2 DGCPT 12500

Foment del programa VxL als IES 424 DGPL 0

Proposta de millora dels espais de participació 197 DGPC 0

Servei informatiu entitats penitenciaries 428 DJ - DGSP 0

2011201120112011
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Assesorament entitats utilitat pública 203 DJ - DGDEJ 0

Assessorament a entitats d'immigrants 166 DGPI 0

Assessorament al voluntariat 356 DJ - DGSP 0

Assessorament Bloc 2.0 291 DGACC 18000

Assessorament de Voluntariat Local 297 DGACC 0

Assessorament Econòmic 285 DGACC 43112

Assessorament en Formació 282 DGACC 30884

Assessorament en Projectes 289 DGACC 45100

Assessorament Informàtic 293 DGACC 57536

Assessorament Jurídic 287 DGACC 51468

Assessorament marc legal a entitats 216 DJ - DGDEJ 0

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) 334 DTS - ACA 0

Foment del programa VxL als IES 34 DGPL 0

Servei informatiu entitats penitenciaries 430 DJ - DGSP 0

Congressos i Congressos i Congressos i Congressos i 
jornadesjornadesjornadesjornades

2010201020102010

6è Congrés Nacional de la Gent Gran 87 SF 100000

Jornada de treball VxL Llengua comuna 417 DGPL 2988

Jornada difusió avantprojec. llei utilitat pública 215 DJ - DGDEJ 2653

Jornada tècnica  "Festa Major i Cohesió Social" 6 DGCPT 4000

Jornades Bombers juvenils a l'estranger 147 DGPEIS 2000

Suport XVIII Congrés Bombers Voluntaris 77 DGPEIS 0

2011201120112011

II Congrés Europeu Voluntariat 277 DGACC 167500

Jornades de reflexió i avaluació 448 DGPL 0

Ple de l'experiència 151 SF 0

Suport al Marketplace 279 DGACC 10333

Difusió i materialDifusió i materialDifusió i materialDifusió i material

2010201020102010

Bloc d'Opinió de xarxanet.org 298 DGACC 17000

Butlletí a l'Abast 294 DGACC 0

Campanyes de sensibilització temàtica aigua 223 DTS - ACA 115000

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" 418 DGPL 0

Eines informàtiques per a entitats de dones 64 ICD 13163

Foment programa VxL a col·lectius específics 423 DGPL 0

Informació en xarxa pel voluntariat 355 DJ - DGSP 0

Participació entitats lleure juvenil als PEE 401 DE 300000

Presentació publicació recollint bones pràctiques 172 DGPI 0

Promoció VxL als mitjans de comunicació 420 DGPL 0

Publicació del llibre casos pràctics mediació 209 DJ - DGDEJ 5175

Publicació Llibre Blanc Mediació 348 DJ - DGDEJ 7101
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Publicació Manual Bones Pràctiques actuacions vol 342 DGACC 41150

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" 415 DGPL 7416

Tríptic xarxanet i assessoraments 314 DGACC 0

Voluntariat.org 300 DGACC

2011201120112011

Base dades Empreses Socialment Responsables 349 DEO 0

Bloc d'Opinió de xarxanet.org 299 DGACC 15000

Butlletí a l'Abast 295 DGACC 0

Campanya "Mou-te en català" 29 DGPL 1049

Creació del "Banc de Continguts Culturals" 9 DGCPT 45080

Difusió Anuari Tercer Sector Social 2011 220 ICASS 30000

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" 25 DGPL 0

Edició manual curs d'iniciació al voluntariat 313 DGACC 7500

Foment programa VxL a col·lectius específics 36 DGPL 0

Guia Pràctica de Participació (gestió de l'aigua) 335 DTS - ACA 0

Informació en xarxa pel voluntariat 357 DJ - DGSP 0

Participació entitats lleure juvenil als PEE 402 DE 150000

Promoció VxL als mitjans de comunicació "COMRàd 30 DGPL 0

Promoció VxL als mitjans: Programa 10 cites 449 DGPL 0

Promoció VxL: Vídeos promocionals 450 DGPL 0

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" 20 DGPL 6477

Publicació tasques voluntaris penitenciaris 365 DJ - DGSP 0

Reconeixement Tercer Sector Social 221 ICASS 50000

Sessions metodológiques mediació 347 DJ - DGDEJ 2443

Spot publicitari en l'àmbit penitenciari 366 DJ - DGSP 15761

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) 222 ICASS 49000

Voluntariat.org 301 DGACC 0

Estudis, Estudis, Estudis, Estudis, 
investigació i investigació i investigació i investigació i 
recercarecercarecercarecerca

2010201020102010

Anàlisi Resultats de la Participació entitats cult 19 DGCPT 3248

Beques a recerca en associacionisme i dones 60 ICD 3886

Convocatòria subvencions desenvolupament 3r Sec 204 DJ - DGDEJ 43900

Elaboració Cens ass. culturals no federades 12 DGCPT 30258

Estudi  Diagnòstic de les entitats ambientals 117 DGS - DGPAiS 43703

Estudi entitats d'origen immigrant 248 DGPI 5000

Estudi: inclusió social i democràcia participativa 195 DGPC 0

Impacte Social del Tercer Sector Cultural 17 DGCPT 11918

Informe associacions culturals no federades 14 DGCPT 9982

Informe final tercer sector cultural 18 DGCPT 2914

Modelització de l'acció social 252 ICASS 34000

Quaderns de treball (ECAS) 251 ICASS 10000

Realització Anuari Tercer Sector Social 250 ICASS 30000

Recerca associacions culturals persones immigrad 15 DGCPT 10390
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Subvencions elaboració informes impacte ambient 193 DGPC 23831

2011201120112011

Beques a recerca en associacionisme i dones 61 ICD 2298

Enquesta: participació i política a Catalunya 196 DGPC 24002

Estadística del tercer sector cultural 16 DGCPT 14281

Estudi entitats d'origen immigrant 249 DGPI 5000

Recerca d'un nou model aliances (ECAS) 219 ICASS 8000

Finançament Finançament Finançament Finançament 
estructura estructura estructura estructura 
entitatentitatentitatentitat

2010201020102010

Conveni IAVE 327 DGACC 23340

Convenis plurianuals entiats Ed Lleure 111 DGS - DGPAiS 224435

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental 128 DGS - DGPAiS 17880

Subvencions ADF 408 DARPAM 910000

Subvencions per obres entitats 427 DGACC 748526

2011201120112011

Conveni amb Centres d'Estudis de parla Catalana 5 DGCPT 383778

Convenis plurianuals entitats ambientals 112 DGS - DGPAiS 224435

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental 129 DGS - DGPAiS 12000

Subvencions ADF 412 DARPAM 1150000

FormacióFormacióFormacióFormació

2010201020102010

Curs gestió per petites associacions d'immigrants 157 DGPI 4834

Cursos a mida 316 DGACC 7462

Cursos de formació per voluntaris Protecció Civil 98 DI - DGPC 0

Cursos PFVC online 320 DGACC 0

Cursos Responsable de Grup de Consumidors 445 DGCPT 1300

Formació a Mediadors entitats 207 DJ - DGDEJ 0

Formació assignatura Educació per la ciutadania 403 DE 20000

Formació Bombers Voluntaris 75 DGPEIS 245074

Formació campanyes voluntaris de Protecció Civil 100 DI - DGPC 0

Formació cooperació internacional (Aigua) 337 DTS - ACA 0

Formació dinamitzadors voluntariat escola 228 DP - E 325000

Formació en participació ciutadana 130 DGPC 844468

Formació per a entitats religioses 133 DGAR 5649

Formació responsables interculturalitat AVV 163 DGPI 20000

Grups de treball Aprenentatge Servei 388 DE 3000

Manual i curs voluntariat en centres penitenciaris 352 DJ - DGSP 4000

Pla Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC) 270 DGACC 121500

Programa de formació "Aprendre amb tu" 85 SF 185141

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques 453 DGPL 0

Subvencions a la formació en TIC entre dones 141 ICD 13630
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Subvencions ADF  per Formació 435 DARPAM 90000

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil 92 DGJ 18000

2011201120112011

Beques  per cursar Màster en gestió associativa 108 DGS - DGPAiS 6575

Curs per crear associacions (persones immigrants) 158 DGPI 0

Cursos a mida (col·lectius específics) 345 DGACC 0

Cursos de formació per voluntaris Protecció Civil 41 DI - DGPC 2275

Cursos PFVC online 321 DGACC 4965

Cursos Responsable de Grup de Consumidors 446 DGCPT 7500

Formació a Mediadors 208 DJ - DGDEJ 0

Formació als voluntaris de Protecció Civil 43 DI - DGPC 0

Formació assignatura Educació per la ciutadania 404 DE 30360

Formació Bombers Voluntaris 76 DGPEIS 175368

Formació dinamitzadors voluntariat escola 229 DP - E 55500

Formació en participació ciutadana 192 DGPC 849649

Formació online a l'entitat Avalon 257 DP - ACCD 5000

Formació per a entitats religioses 134 DGAR 2986

Formació per campanyes protecció civil 135 DI - DGPC 0

Formació responsables interculturalitat AVV 164 DGPI 15000

PFVC 271 DGACC 90000

Programa de formació "Aprendre amb tu" 86 SF 129599

Sessions de millora i seguiment VxL 447 DGPL 0

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques 26 DGPL 0

Subvencions a la formació en TIC entre dones 142 ICD 4248

Subvencions ADF  per Formació 436 DARPAM 50000

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil 93 DGJ 7500

Gestió, Gestió, Gestió, Gestió, 
administració i administració i administració i administració i 
processosprocessosprocessosprocessos

2010201020102010

Actualització registre ADF 410 DARPAM 0

Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure 104 DGJ 2975000

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat 376 DJ - DGSP 0

Facilitat d'accés a les dades Registre entitats 217 DJ - DGDEJ 0

Impuls  a creació Associacions bombers voluntaris 97 DGPEIS 127500

Manteniment cens d'entitats juvenils 156 DGJ 0

Manteniment Cens Entitats Voluntariat 343 DGACC 0

Registre Associacions Voluntariat Protecció Civil 99 DI - DGPC 0

Registre voluntaris ADF 441 DARPAM 0

2011201120112011

Actualització registre ADF 411 DARPAM 0

Cens d'entitats foment llengua catalana 212 DGPL 0

Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure (Jov.) 105 DGJ 3012677

Creació Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 140 DGCPT 0

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat 361 DJ - DGSP 0
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Manteniment del cens d'entitats juvenils 96 DGJ 0

Manteniment del Cens d'Entitats Voluntariat 414 DGACC 0

Manteniment del Registre d'Entitats Medi Ambient 110 DGS - DGPAiS 0

Registre Associacions Voluntariat protecció civil 44 DI - DGPC 0

Registre voluntaris ADF 442 DARPAM 0

Participació, Participació, Participació, Participació, 
xarxes, xarxes, xarxes, xarxes, 
coordinaciócoordinaciócoordinaciócoordinació

2010201020102010

Ajuts foment gestió correcta dels residus 210 DTS - ARC 452072

Cessions d'equipaments escolars a entitats 393 DE 450400

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL 416 DGPL 0

Comissió de Participació Ciutadana 120 DGS - DGPAiS 0

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) 280 DGACC 0

Consell de Cooperació i Desenvolupament 260 DP - ACCD 0

Consell Escolar 397 DE 0

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) 225 DTS - ACA 0

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social 255 ICASS 162317

Coordinació ADF 439 DARPAM 150000

Creació d'òrgans participatius en barris Barcelona 178 DGPI 22000

Desplaçaments per a Projectes de Cultura Popular 11 DGCPT 74448

Elaboració mapa actors conques fluvials 336 DTS - ACA 0

Equipaments Cívics a disposició d'entitats 306 DGACC 0

Espai de trobada LGTB 81 SF

Espai de trobada per la gestió del temps 83 SF 0

Espais de Trobada persones nouvingudes 399 DE 247300

Foment de l'Esport a través de AAEE 236 DP - E 90000

Foment de l'Esport a través de JODIC 406 DP - E 330000

Grup de Treball empresa-entitats 344 DGACC 0

Implicació CNDC en processos democràcia part 69 ICD 0

Impuls creació "Obrador del 3r sector" 116 DGS - DGPAiS 0

Jornada portes obertes centres penitenciaris 362 DJ - DGSP 0

Manteniment del Registre d'Entitats Medi Ambient 109 DGS - DGPAiS 10629

Observatori Català de família 143 SF 0

Participació a la Mesa Diversitat Audiovisual 174 DGPI 0

Participació de les entitats a "Fira Gran" 152 SF 0

Participació en la Marató TV3 443 DS 0

Participació entitats a Festa Dia int. Famílies 144 SF 0

Presència internacional de les entitats catalanes 184 DP - SAE - AE 924000

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua 224 DTS - ACA 300000

Programa "Nous catalans, nous cinemes" 8 DGCPT 10000

Promoció del Voluntariat personal Generalitat 199 DGPC 0

Subvenció aliments ecològics per entitats socials 46 DARPAM 13561

Subvencions a voluntaris restauració fluvial 226 DTS - ACA 500000

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi 161 DGPI 14811
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Taula de Ciutadania i Immigració 170 DGPI 0

Taula Participació Social (TPS) 354 DJ - DGSP 0

Taula per al Desenvolupament Sostenible a Cat. 121 DGS - DGPAiS 0

Taules de Participació (Educació) 395 DE 0

Trobades amb entitats d'immigrants 167 DGPI 3350

Voluntariat intergeneracional àmbit penitenciari 431 DJ - DGSP 0

Xarxa d’associació dels bombers voluntaris 145 DGPEIS 0

2011201120112011

Actes de les entitats en centres penitenciaris 359 DJ - DGSP 0

Cessions d'equipaments escolars a entitats 394 DE 256711

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL 22 DGPL 0

Comissió de seguiment del Pla Nacional Immigració 169 DGPI 0

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 432 DS 0

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) 281 DGACC 0

Consell de Cooperació i Desenvolupament 261 DP - ACCD 0

Consell de la Gent Gran 82 SF 23117

Consell de la Gent Gran 150 SF 0

Consells i taules de participació 398 DE 0

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector 218 ICASS 63000

Coordinació ADF 440 DARPAM 100000

Creació espai A, xarxa d'arts escèniques 7 DGCPT 38800

Elaboració Pla de Qualitat de l'Aire 124 DGS - DGPAiS 3221

Equipaments Cívics a disposició d'entitats 307 DGACC 0

Espai de trobada LGTB 149 SF 0

Espais de Trobada persones nouvingudes 400 DE 24226

Foment de l'Esport a través de AAEE 235 DP - E 95000

Foment de l'Esport a través de JODIC 238 DP - E 70000

Implicació CNDC en processos democràcia part 70 ICD 0

Observatori Català de la Família 148 SF 0

Participació a la Mesa Diversitat Audiovisual 175 DGPI 0

Participació al Marketplace 350 DEO 0

Participació de les entitats en la Fira Gran 153 SF 0

Participació en la Marató TV3 444 DS 0

Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 123 DGS - DGPAiS 6838

Premis Voluntariat per la Llengua 33 DGPL 0

Presència internacional de les entitats catalanes 185 DP - SAE - AE 600000

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua 333 DTS - ACA 0

Promoció del Voluntariat personal Generalitat 200 DGPC 0

Protocol gestió integral dels residus tèxtils 211 DTS - ARC 0

Stand sobre voluntariat penitenciari Marketplace 369 DJ - DGSP 0

Subvenció aliments ecològics per entitats socials 47 DARPAM 35820

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi 162 DGPI 11380

Taula de Ciutadania i Immigració 171 DGPI 0

Taula Participació Social (TPS) 358 DJ - DGSP 0

Taula per al Desenvolupament Sostenible a Cat 122 DGS - DGPAiS 0

Taules de Participació (Educació) 396 DE 0
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Visites i reunions a entitats àmbit penitenciari 364 DJ - DGSP 0

Voluntariat intergeneracional àmbit penitenciari 370 DJ - DGSP 0
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454 0

Actuació Actuació Actuació Actuació 
pròpiapròpiapròpiapròpia

2010201020102010

Activitats culturals i de lleure VxL 422 DGPL 0

Actualització registre ADF 410 DARPAM 0

Assesorament a les entitats  (utilitat pública) 202 DJ - DGDEJ 0

Assessorament a entitats d'immigrants 165 DGPI 0

Assessorament de Voluntariat Local 296 DGACC 0

Assessorament marc legal a entitats 213 DJ - DGDEJ 0

Captació voluntaris Marató de TV3 340 DGACC 16213

Carnet de VxL 452 DGPL 0

Cens d'entitats de foment de la llengua catalana 451 DGPL 0

Comissió de Participació Ciutadana 120 DGS - DGPAiS 0

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) 280 DGACC 0

Consell de Cooperació i Desenvolupament 260 DP - ACCD 0

Consell Escolar 397 DE 0

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) 225 DTS - ACA 0

Coordinació ADF 439 DARPAM 150000

Cursos a mida 316 DGACC 7462

Cursos de formació per voluntaris Protecció Civil 98 DI - DGPC 0

Cursos PFVC online 320 DGACC 0

Cursos Responsable de Grup de Consumidors 445 DGCPT 1300

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" 418 DGPL 0

Dinamització del Vxl 419 DGPL 900000

Elaboració mapa actors conques fluvials 336 DTS - ACA 0

Equipaments Cívics a disposició d'entitats 306 DGACC 0

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat 376 DJ - DGSP 0

Espai de trobada LGTB 81 SF

Espai de trobada per la gestió del temps 83 SF 0

Facilitat d'accés a les dades Registre entitats 217 DJ - DGDEJ 0

Foment del programa VxL als IES 424 DGPL 0

Foment programa VxL a col·lectius específics 423 DGPL 0

Formació a Mediadors entitats 207 DJ - DGDEJ 0

Formació Bombers Voluntaris 75 DGPEIS 245074

Formació campanyes voluntaris de Protecció Civil 100 DI - DGPC 0

Formació cooperació internacional (Aigua) 337 DTS - ACA 0

Formació dinamitzadors voluntariat escola 228 DP - E 325000

Grup de Treball empresa-entitats 344 DGACC 0

Guia de disseny d'espais participatius 198 DGPC 0

Implicació CNDC en processos democràcia part 69 ICD 0
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Impuls  a creació Associacions bombers voluntaris 97 DGPEIS 127500

Informació en xarxa pel voluntariat 355 DJ - DGSP 0

Jornada de treball VxL Llengua comuna 417 DGPL 2988

Jornada difusió avantprojec. llei utilitat pública 215 DJ - DGDEJ 2653

Jornada portes obertes centres penitenciaris 362 DJ - DGSP 0

Jornada tècnica  "Festa Major i Cohesió Social" 6 DGCPT 4000

Manteniment cens d'entitats juvenils 156 DGJ 0

Manteniment Cens Entitats Voluntariat 343 DGACC 0

Participació a la Mesa Diversitat Audiovisual 174 DGPI 0

Participació en la Marató TV3 443 DS 0

Participació entitats a Festa Dia int. Famílies 144 SF 0

Participació voluntaris esportiu òrgans de govern 245 DP - E 0

Presentació d'avantprojecte llei utilitat pública 214 DJ - DGDEJ 2653

Presentació publicació recollint bones pràctiques 172 DGPI 0

Promoció del Voluntariat personal Generalitat 199 DGPC 0

Promoció paritat gènere en òrgans de decisió 62 ICD 0

Promoció VxL als mitjans de comunicació 420 DGPL 0

Proposta de millora dels espais de participació 197 DGPC 0

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi 113 DGS - DGPAiS 0

Publicació Llibre Blanc Mediació 348 DJ - DGDEJ 7101

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" 415 DGPL 7416

Recerca associacions culturals persones immigrades 15 DGCPT 10390

Registre Associacions Voluntariat Protecció Civil 99 DI - DGPC 0

Registre voluntaris ADF 441 DARPAM 0

Servei informatiu entitats penitenciaries 428 DJ - DGSP 0

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques 453 DGPL 0

Taula de Ciutadania i Immigració 170 DGPI 0

Taula Participació Social (TPS) 354 DJ - DGSP 0

Taula per al Desenvolupament Sostenible a Cat. 121 DGS - DGPAiS 0

Taules de Participació (Educació) 395 DE 0

Tríptic xarxanet i assessoraments 314 DGACC 0

Voluntariat.org 300 DGACC

Xarxa d’associació dels bombers voluntaris 145 DGPEIS 0

2011201120112011

Actes de les entitats en centres penitenciaris 359 DJ - DGSP 0

Activitats culturals i de lleure VxL 23 DGPL 0

Actualització registre ADF 411 DARPAM 0

Assesorament entitats utilitat pública 203 DJ - DGDEJ 0

Assessorament a entitats d'immigrants 166 DGPI 0

Assessorament al voluntariat 356 DJ - DGSP 0

Assessorament de Voluntariat Local 297 DGACC 0

Assessorament marc legal a entitats 216 DJ - DGDEJ 0

Base dades Empreses Socialment Responsables 349 DEO 0

Captació voluntaris Marató de TV3 341 DGACC 13617

Carnet de VxL 21 DGPL 0

Cens d'entitats foment llengua catalana 212 DGPL 0
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Comissió de seguiment del Pla Nacional Immigració 169 DGPI 0

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 432 DS 0

Consell d'Associacionisme i Voluntariat (CAVC) 281 DGACC 0

Consell de Cooperació i Desenvolupament 261 DP - ACCD 0

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) 334 DTS - ACA 0

Consells i taules de participació 398 DE 0

Coordinació ADF 440 DARPAM 100000

Creació Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 140 DGCPT 0

Cursos a mida (col·lectius específics) 345 DGACC 0

Cursos de formació per voluntaris Protecció Civil 41 DI - DGPC 2275

Cursos PFVC online 321 DGACC 4965

Cursos Responsable de Grup de Consumidors 446 DGCPT 7500

Difusió de les "Normes de funcionament del VxL" 25 DGPL 0

Dinamització del Vxl 28 DGPL 1000000

Edició manual curs d'iniciació al voluntariat 313 DGACC 7500

Equipaments Cívics a disposició d'entitats 307 DGACC 0

Esborrany nova Circular per la gestió voluntariat 361 DJ - DGSP 0

Espai de trobada LGTB 149 SF 0

Foment del programa VxL als IES 34 DGPL 0

Foment programa VxL a col·lectius específics 36 DGPL 0

Formació a Mediadors 208 DJ - DGDEJ 0

Formació als voluntaris de Protecció Civil 43 DI - DGPC 0

Formació Bombers Voluntaris 76 DGPEIS 175368

Formació dinamitzadors voluntariat escola 229 DP - E 55500

Formació per campanyes protecció civil 135 DI - DGPC 0

Implicació CNDC en processos democràcia part 70 ICD 0

Informació en xarxa pel voluntariat 357 DJ - DGSP 0

Jornades de reflexió i avaluació 448 DGPL 0

Manteniment del cens d'entitats juvenils 96 DGJ 0

Manteniment del Cens d'Entitats Voluntariat 414 DGACC 0

Participació a la Mesa Diversitat Audiovisual 175 DGPI 0

Participació al Marketplace 350 DEO 0

Participació en la Marató TV3 444 DS 0

Participació voluntaris  esport. òrgans de govern 246 DP - E 0

Ple de l'experiència 151 SF 0

Premis Pompeu Fabra 27 DGPL 0

Premis Voluntariat per la Llengua 33 DGPL 0

Processos Participatius del Pla Gestió de l'Aigua 333 DTS - ACA 0

Promoció de la paritat en òrgans de decisió 63 ICD 0

Promoció del Voluntariat personal Generalitat 200 DGPC 0

Promoció VxL als mitjans de comunicació "COMRàdio" 30 DGPL 0

Promoció VxL als mitjans: Programa 10 cites 449 DGPL 0

Promoció VxL: Vídeos promocionals 450 DGPL 0

Proposta projectes ambientals Caixes Estalvi 115 DGS - DGPAiS 0

Públicació Quadern "Parlem tu i jo" 20 DGPL 6477

Publicació tasques voluntaris penitenciaris 365 DJ - DGSP 0
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Registre Associacions Voluntariat protecció civil 44 DI - DGPC 0

Registre voluntaris ADF 442 DARPAM 0

Servei informatiu entitats penitenciaries 430 DJ - DGSP 0

Sessions de millora i seguiment VxL 447 DGPL 0

Sessions inicials per a les parelles lingüístiques 26 DGPL 0

Sessions metodológiques mediació 347 DJ - DGDEJ 2443

Stand sobre voluntariat penitenciari Marketplace 369 DJ - DGSP 0

Taula de Ciutadania i Immigració 171 DGPI 0

Taula Participació Social (TPS) 358 DJ - DGSP 0

Taula per al Desenvolupament Sostenible a Cat 122 DGS - DGPAiS 0

Taules de Participació (Educació) 396 DE 0

Visites i reunions a entitats àmbit penitenciari 364 DJ - DGSP 0

Voluntariat.org 301 DGACC 0

Altres Altres Altres Altres 
fórmulesfórmulesfórmulesfórmules

2010201020102010

Carta Voluntariat àmbit de la salut 407 DS 0

Curs gestió per petites associacions d'immigrants 157 DGPI 4834

Formació assignatura Educació per la ciutadania 403 DE 20000

Pla Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC) 270 DGACC 121500

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) 338 DGACC 3700000

Premi Eliseu Colomer 304 DGACC 10000

Premis al Voluntariat 302 DGACC 26000

Publicació del llibre casos pràctics mediació 209 DJ - DGDEJ 5175

Subvencions als voluntaris 80 DGPEIS 1391705

Trobades amb entitats d'immigrants 167 DGPI 3350

Xarxanet.org 274 DGACC 74635

2011201120112011

Curs per crear associacions (persones immigrants) 158 DGPI 0

Formació assignatura Educació per la ciutadania 404 DE 30360

II Congrés Europeu Voluntariat 277 DGACC 167500

PFVC 271 DGACC 90000

Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) 339 DGACC 3700000

Premis al Voluntariat i Eliseu Colomer 303 DGACC 32000

Protocol gestió integral dels residus tèxtils 211 DTS - ARC 0

Subvencions als bombers voluntaris 78 DGPEIS 1391705

Xarxanet.org 275 DGACC 59723

ContracteContracteContracteContracte

2010201020102010

Anàlisi Resultats de la Participació entitats cult 19 DGCPT 3248

Assessorament Bloc 2.0 290 DGACC 18000

Assessorament Econòmic 284 DGACC 48620

Assessorament en Formació 283 DGACC 40696

Assessorament en Projectes 288 DGACC 45089
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Assessorament Informàtic 292 DGACC 59136

Assessorament Jurídic 286 DGACC 64827

Assessorament TIC a Federacions cultura popular 2 DGCPT 12500

Difusió normativa educació en el lleure 94 DGJ 200000

Elaboració Cens ass. culturals no federades 12 DGCPT 30258

Espais de Trobada persones nouvingudes 399 DE 247300

Estudi  Diagnòstic de les entitats ambientals 117 DGS - DGPAiS 43703

Estudi: inclusió social i democràcia participativa 195 DGPC 0

Grups de treball Aprenentatge Servei 388 DE 3000

Impacte Social del Tercer Sector Cultural 17 DGCPT 11918

Informe associacions culturals no federades 14 DGCPT 9982

Informe final tercer sector cultural 18 DGCPT 2914

Manteniment del Registre d'Entitats Medi Ambient 109 DGS - DGPAiS 10629

Manual i curs voluntariat en centres penitenciaris 352 DJ - DGSP 4000

Pòlissa d'assegurança per a voluntaris 437 DARPAM 110000

Processos Participatius Pla Gestió de l'Aigua 224 DTS - ACA 300000

Programa de formació "Aprendre amb tu" 85 SF 185141

Publicació Manual Bones Pràctiques actuacions vol. 342 DGACC 41150

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil 92 DGJ 18000

2011201120112011

Assessorament Bloc 2.0 291 DGACC 18000

Assessorament Econòmic 285 DGACC 43112

Assessorament en Formació 282 DGACC 30884

Assessorament en Projectes 289 DGACC 45100

Assessorament Informàtic 293 DGACC 57536

Assessorament Jurídic 287 DGACC 51468

Bloc d'Opinió de xarxanet.org 299 DGACC 15000

Difusió normativa educació en el lleure 95 DGJ 200000

Elaboració Pla de Qualitat de l'Aire 124 DGS - DGPAiS 3221

Espais de Trobada persones nouvingudes 400 DE 24226

Estadística del tercer sector cultural 16 DGCPT 14281

Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 123 DGS - DGPAiS 6838

Pòlissa d'assegurança per a voluntaris 438 DARPAM 110000

Programa de formació "Aprendre amb tu" 86 SF 129599

Suport a la Formació lleure infantil i juvenil 93 DGJ 7500

ConveniConveniConveniConveni

2010201020102010

Ajudes a les Associacions retirada fruita 54 DARPAM 41616

Bloc d'Opinió de xarxanet.org 298 DGACC 17000

Butlletí a l'Abast 294 DGACC 0

Campanyes de sensibilització temàtica aigua 223 DTS - ACA 115000

Cessions d'equipaments escolars a entitats 393 DE 450400

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL 416 DGPL 0

Conveni IAVE 327 DGACC 23340

Conveni Taula d'Entitats del Tercer Sector Social 255 ICASS 162317
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Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure 104 DGJ 2975000

Convenis interdepartamentals lleure (DGACC) 325 DGACC 1775980

Convenis plurianuals entiats Ed Lleure 111 DGS - DGPAiS 224435

Convenis pluriennals voluntariat i civisme 310 DGACC 3700000

Creació d'òrgans participatius en barris Barcelona 178 DGPI 22000

Enfortiment institutcional i suport CASC 256 DP - ACCD 50000

Foment de l'Esport a través de AAEE 236 DP - E 90000

Foment de l'Esport a través de JODIC 406 DP - E 330000

Formació responsables interculturalitat AVV 163 DGPI 20000

Modelització de l'acció social 252 ICASS 34000

Participació entitats lleure juvenil als PEE 401 DE 300000

Quaderns de treball (ECAS) 251 ICASS 10000

Realització Anuari Tercer Sector Social 250 ICASS 30000

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) 253 ICASS 56000

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi 161 DGPI 14811

Voluntariat intergeneracional àmbit penitenciari 431 DJ - DGSP 0

2011201120112011

Acompanyament nens a l'escola bressol 367 DJ - DGSP 15070

Ajudes a les Associacions retirada fruita 55 DARPAM 180000

Beques  per cursar Màster en gestió associativa 108 DGS - DGPAiS 6575

Butlletí a l'Abast 295 DGACC 0

Campanya "Mou-te en català" 29 DGPL 1049

Cessions d'equipaments escolars a entitats 394 DE 256711

Col·laboració CNL amb les entitats pel VxL 22 DGPL 0

Conveni amb Centres d'Estudis de parla Catalana 5 DGCPT 383778

Conveni Taula d'entitats del Tercer Sector 218 ICASS 63000

Convenis interdepartamentals en Ed. Lleure (Jov.) 105 DGJ 3012677

Convenis Interdepartamentals lleure (DGACC) 326 DGACC 1775980

Convenis Pla de Suport Tercer Sector Ambiental 114 DGS - DGPAiS 120206

Convenis plurianuals entitats ambientals 112 DGS - DGPAiS 224435

Convenis pluriennals voluntariat i civisme 311 DGACC 3700000

Difusió Anuari Tercer Sector Social 2011 220 ICASS 30000

Enquesta: participació i política a Catalunya 196 DGPC 24002

Foment de l'Esport a través de AAEE 235 DP - E 95000

Foment de l'Esport a través de JODIC 238 DP - E 70000

Formació responsables interculturalitat AVV 164 DGPI 15000

Guia Pràctica de Participació (gestió de l'aigua) 335 DTS - ACA 0

Participació entitats lleure juvenil als PEE 402 DE 150000

Recerca d'un nou model aliances (ECAS) 219 ICASS 8000

Reconeixement Tercer Sector Social 221 ICASS 50000

Suport Agència de Comunicació Social (ECAS) 222 ICASS 49000

Suport al Marketplace 279 DGACC 10333

Treball en xarxa impuls voluntariat medi obert 360 DJ - DGSP 0

Voluntariat intergeneracional àmbit penitenciari 370 DJ - DGSP 0

SubvencióSubvencióSubvencióSubvenció
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2010201020102010

3creix, Recursos per la millora gestió entitats 351 DEO 0

6è Congrés Nacional de la Gent Gran 87 SF 100000

Ajuts a entitats ambientals 125 DGS - DGPAiS 53600

Ajuts foment gestió correcta dels residus 210 DTS - ARC 452072

Ajuts sensibilització ambiental i educació 127 DGS - DGPAiS 556826

Aplec Internacional de la Sardana - Adifolk 10 DGCPT 140000

Beques a recerca en associacionisme i dones 60 ICD 3886

Convocatòria de premis foment esport escoles 239 DP - E 3343100

Convocatòria de subvencions projectes codesenv. 263 DP - ACCD 269500

Convocatòria subvencions desenvolupament 3r Sector 204 DJ - DGDEJ 43900

Convocatòria subvencions entitats immigració 182 DGPI 1326809

Desplaçaments per a Projectes de Cultura Popular 11 DGCPT 74448

Eines informàtiques per a entitats de dones 64 ICD 13163

Estudi entitats d'origen immigrant 248 DGPI 5000

Formació en participació ciutadana 130 DGPC 844468

Formació per a entitats religioses 133 DGAR 5649

Impuls creació "Obrador del 3r sector" 116 DGS - DGPAiS 0

Jornades Bombers juvenils a l'estranger 147 DGPEIS 2000

Observatori Català de família 143 SF 0

Participació de les entitats a "Fira Gran" 152 SF 0

Presència internacional de les entitats catalanes 184 DP - SAE - AE 924000

Programa "Nous catalans, nous cinemes" 8 DGCPT 10000

Projecte "Tots som una colla" 176 DGPI 25000

Promoció al coneixement i ús de l'occità 426 DGPL 40000

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. 268 DP - ACCD 298000

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental 128 DGS - DGPAiS 17880

Subvenció a ONGD's i moviments de lleida 258 DP - ACCD 135000

Subvenció al Consell Nacional de Joventut (CNJC) 154 DGJ 335568

Subvenció aliments ecològics per entitats socials 46 DARPAM 13561

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) 90 DTS - AHC 656973

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari 372 DJ - DGSP 82414

Subvencions 433 DS 796139

Subvencions  a  entitats educatives 389 DE 867000

Subvencions a entitats de cultura popular 3 DGCPT 2384650

Subvencions a entitats juvenils 101 DGJ 6070691

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat 58 ICD 120639

Subvencions a la formació en TIC entre dones 141 ICD 13630

Subvencions a ONG de Girona i Alt Maresme 265 DP - ACCD 195000

Subvencions a voluntaris restauració fluvial 226 DTS - ACA 500000

Subvencions ADF 408 DARPAM 910000

Subvencions ADF  per Formació 435 DARPAM 90000

Subvencions elaboració informes impacte ambiental 193 DGPC 23831

Subvencions foment voluntariat i civisme 308 DGACC 2225000

Subvencions per a entitats veïnals i cíviques 88 DTS - AHC 581399

Subvencions per obres entitats 427 DGACC 748526
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Subvencions plans de participació interns 131 DGPC 177093

Suport a xarxajove.net 107 DGJ 10000

Suport als Coordinadors del PCEE 230 DP - E 2491275

Suport associacions per promoure sector agrari 50 DARPAM 226182

Suport econòmic a projectes de VxL 425 DGPL 583500

Suport entitats a projectes de VxL 421 DGPL 59900

Suport XVIII Congrés Bombers Voluntaris 77 DGPEIS 0

2011201120112011

Ajuts a entitats ambientals 126 DGS - DGPAiS 10000

Beques a recerca en associacionisme i dones 61 ICD 2298

Consell de la Gent Gran 82 SF 23117

Consell de la Gent Gran 150 SF 0

Convocatòria de premis foment esport escoles 240 DP - E 0

Convocatòria foment llengua catalana 37 DGPL 500000

Convocatòria subvencions entitats immigració 183 DGPI 1059236

Convocatòria subvencions projectes codesenv. 262 DP - ACCD 184723

Creació del "Banc de Continguts Culturals" 9 DGCPT 45080

Creació espai A, xarxa d'arts escèniques 7 DGCPT 38800

Estudi entitats d'origen immigrant 249 DGPI 5000

Formació en participació ciutadana 192 DGPC 849649

Formació online a l'entitat Avalon 257 DP - ACCD 5000

Formació per a entitats religioses 134 DGAR 2986

Jornades Bombers voluntaris juvenils a l'estranger 146 DGPEIS 2000

Manteniment del Registre d'Entitats Medi Ambient 110 DGS - DGPAiS 0

Observatori Català de la Família 148 SF 0

Participació de les entitats en la Fira Gran 153 SF 0

Presència internacional de les entitats catalanes 185 DP - SAE - AE 600000

Spot publicitari en l'àmbit penitenciari 366 DJ - DGSP 15761

Subvenció a la Federació Catalana d'ONGD. 269 DP - ACCD 240000

Subvenció a la Fundació Fòrum Ambiental 129 DGS - DGPAiS 12000

Subvenció a les entitats federades de pau 267 DP - ACCD 5000

Subvenció a ONGD's i moviments de Lleida 264 DP - ACCD 135000

Subvenció al Consell Nacional de joventut (CNJC) 155 DGJ 342600

Subvenció aliments ecològics per entitats socials 47 DARPAM 35820

Subvenció per Federacions (FAGIC i FAVIBC) 91 DTS - AHC 267200

Subvenció Plurianual entitats Serveis Penitenciari 373 DJ - DGSP 61497

Subvencions 434 DS 701391

Subvencions a entitats juvenils 106 DGJ 5151814

Subvencions a entitats per a projectes d'igualtat 59 ICD 47382

Subvencions a Federacions culturals 4 DGCPT 896603

Subvencions a la formació en TIC entre dones 142 ICD 4248

Subvencions a les entitats educatives 390 DE 237343

Subvencions a ONG de Girona i alt Maresme 266 DP - ACCD 164534

Subvencions ADF 412 DARPAM 1150000

Subvencions ADF  per Formació 436 DARPAM 50000

Subvencions foment voluntariat i civisme 309 DGACC 1468417
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Subvencions per a entitats veïnals i cíviques 89 DTS - AHC 352399

Suport als Coordinadors Esport a l'Escola 231 DP - E 0

Suport associacions immigrants actes Sant Jordi 162 DGPI 11380

Suport associacions per promoure sector agrari 51 DARPAM 25000

Suport econòmic a projectes de VxL 31 DGPL 49300
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