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PREMI VOLUNTARIAT 2015 
 
El Departament de Benestar Social i Família ha 
convocat el XXII Premi Voluntariat per a l’any 2015 
per a entitats sense ànim de lucre censades al Cens 
d'Entitats del Voluntariat de Catalunya (DOGC núm. 
6858 - 24.4.2015) 
 
Quin és l’objecte d’aquesta convocatòria? 

 Amb aquest Premi es vol fer un reconeixement de 
les activitats o projectes de les entitats de voluntariat, 
executats majoritàriament amb persones voluntàries, 
que donen resposta a alguna de les línies prioritàries 
que estableix el Pla nacional de l'associacionisme i el 
voluntariat del Departament de Benestar Social i 
Família. 

 

 En aquesta edició es centra en les actuacions de 
les entitats per millorar la participació de les 
persones voluntàries a l’entitat, i el seu termini 
d’execució és l’any 2016. 

 
Quin són els requisits per poder presentar-se? 
Només poden presentar-se les entitats censades al Cens 
d’entitats del voluntariat a la data de publicació de la 
convocatòria.  
 
Com es pot presentar la sol·licitud? 

 El formulari de sol·licitud es pot obtenir a les 
dependències del Departament de Benestar Social i 
Família o bé per internet.  

 Les sol·licituds es poden presentar a les oficines de 
registre del Departament de Benestar Social i 
Família o bé a qualsevol dels registres i oficines que 
preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Quin és el termini per presentar les sol·licituds? 
Fins el 25 de maig. 
 
Quin és el premi per a l’entitat guanyadora? 
Només hi ha un sol premi guardonat amb 10.000 euros. 
 
Quina documentació cal lliurar? 
Al formulari de sol·licitud, degudament emplenat, s'hi ha 
d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació:  

a) Memòria breu de presentació de l’entitat, dades 
completes i logotip de l’entitat.  

b) Presentació del projecte o activitat d'acord amb el 
que especifiqui la convocatòria anual.  

c) Documentació addicional necessària per a la 
valoració dels projectes o activitats presentats, en 
funció de quin sigui l'objecte de la convocatòria de 
cada any, si així ho determina la convocatòria. 

d) Un original del projecte o activitat detallat que 
respongui als criteris de valoració previstos. 

e) Pressupost detallat del cost del projecte o activitat, 
així com la previsió i l’import de les diferents fonts de 
finançament previstes.  

f) Proposta de mecanismes de difusió previstos.  
g) Qualsevol altre document que l'entitat consideri que 

pot ser d'utilitat als membres del jurat per acabar de 
valorar el projecte o activitat presentat. A més d'un 
exemplar imprès dels documents anteriors, cal 
aportar un CD o DVD que contingui la documentació 
lliurada en paper, l’arxiu informàtic de la qual estigui 
elaborat i es pugui obrir amb qualsevol processador 
de textos, en format Word o PDF. 

  
Com es valoraran les propostes? 
Els criteris de valoració per determinar el projecte o 
activitat guanyador són els següents: 
 
a) La qualitat del projecte o activitat presentat, vinculat 

a l'objecte de la convocatòria (fins a un màxim de 50 
punts).  

Per valorar aquest criteri es té en compte: 

 L'estructura del projecte o activitat. 

 Els objectius que pretén aconseguir i la 
seva vinculació amb l'objecte de la 
convocatòria. 

 La metodologia emprada per executar-lo. 

 El pla d'implementació previst. 

 La incorporació de la perspectiva de gènere 
en el disseny, l'execució i l'avaluació del 
projecte. 

 El calendari d'execució previst. 

 Els sistemes d'avaluació previstos. 
 

b) El pes específic del voluntariat de l'entitat en 
l'execució del projecte presentat (fins a un màxim de 
20 punts).  

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=aa8583b02c0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=aa8583b02c0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=3f98b650ebc8a310b650ebc8a3108d0c1e0aRCRD
http://goo.gl/fTujqb
http://goo.gl/fTujqb
http://benestar.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99203.pdf
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Per valorar aquest criteri, es té en compte com 
participa el voluntariat de l'entitat en l'elaboració, la 
implementació i l'avaluació del projecte o activitat 
presentat. 

 
c) Nombre i tipologia de les persones que intervenen en 

l'execució del projecte presentat, a més dels 
voluntaris (fins a un màxim de 15 punts).  
Es valora com es preveu la implicació de totes les 
persones que intervenen en el projecte presentat. Es 
valoren positivament que hi participin el màxim de 
persones de l'entitat, no només en atenció al nombre 
de persones sinó també a la diferència de perfils 
(persones associades, personal contractat, usuaris i 
usuàries), i els diferents graus d'implicació 
corresponents.  

 
d) Sostenibilitat econòmica del projecte o activitat (fins 

a un màxim de 10 punts).  
Es valora la capacitat de l'entitat d'autofinançament 
per executar el projecte o activitat presentat, així com 
la diversitat de fons de finançament previstos.  

 
e) Difusió del projecte o activitat (fins a un màxim de 5 

punts).  
Es valora quina és l'estratègia plantejada i els 
recursos previstos per donar a conèixer el projecte o 
activitat presentat així com els seus resultats.  

 
La puntuació màxima que es pot obtenir és de 100 punts i 
la puntuació mínima que cal aconseguir per poder 
guanyar el Premi és de 60 punts. Si cap sol·licitud arriba 
a aconseguir un mínim de 60 punts, el Premi es declara 
desert.  
 
Com es justificarà el premi atorgat? 

 Caldrà presentar la memòria d’activitats abans de 
l'últim dia hàbil del mes de març de 2017. 

 L'entitat ha de presentar el projecte o activitat 
premiat en la data de celebració del Dia Internacional 
del Voluntariat, que es preveu que sigui durant el 
mes de desembre de 2016. La informació sobre la 
data concreta de celebració d’aquest dia, així com 
l'hora i el lloc de la celebració, es donarà directament 
a l'entitat guanyadora del Premi quan es concretin. 

 


