
        

Qui pot accedir al servei? 
      __ 
 
Entitats sense ànim de lucre (associacions, 
fundacions, cooperatives, federacions, xarxes 
d'entitats, etc.) amb seu a Catalunya. 
 
Què oferim? 
      __ 
 
Sis serveis d'assessorament per tal que les 
entitats tinguin eines per fer la seva gestió i 
puguin resoldre els seus dubtes. Els serveis 
són: jurídic, econòmic, formatiu, de 
projectes, tecnològic-informàtic i de creació 
d'espai web 2.0. 
 
Com puc accedir als serveis? 
      __ 
 
Aquests serveis són oferts per entitats 
especialitzades, són gratuïts, eficients i de 
qualitat, i posen a disposició de les entitats 
dos tipus de suport: 
 

���� Els recursos pràctics per a entitats: 
http://xarxanet.org/recursos  

 

���� Les consultes: assessora’t mitjançant el 
formulari únic: 
http://www.voluntariat.org/Formulari-
dassessorament 

 

 
Per contactar amb nosaltres: 
assessor@voluntariat.org 
 
Més informació a:  

www.voluntariat.org  
 

www.xarxanet.org 
 
 
 
 

ASSESSORAMENT JURÍDIC 
      __ 
 

Planteja els teus dubtes al servei 
d’assessorament jurídic en matèries de: 
 
���� Situacions jurídiques: regularitzacions de 

les situacions legals, documentals i 
registrals d'acord amb les normatives 
vigents. 

���� Constitució i dissolució d’associacions, 
federacions, cooperatives d’iniciativa 
social i fundacions. 

���� Confecció, modificació i adaptació 
d'estatuts. 

���� Confecció d'instàncies, certificats i 
contractes. 

���� Dret tributari i fiscal. 
���� Assessorament legal relatiu al voluntariat 

de l'entitat: full de compromís entitat - 
persona voluntària, assegurança de 
persona voluntària, llibre de registre de 
persones voluntàries. 

���� Assessorament laboral relatiu als 
treballadors de l'entitat. 

���� Assegurances que cal tenir. 
���� Declaració d’utilitat pública. 
���� Llei de protecció de dades personals 

(LOPD). 
 
ASSESSORAMENT EN FORMACIÓ 
      __ 

 
Aquest servei ofereix: 
 
���� Formació, informació sobre cursos i 

recursos formatius. 
���� Elaboració, establiment, revisió i 

actualització del Pla de formació del 
voluntariat de les entitats. 

 
 
 
 

ASSESSORAMENT EN PROJECTES  
      __ 
 
T’ajudem a elaborar, fer i avaluar projectes 
que es duguin a terme a l’entitat. També es 
facilitarà assessorament en els aspectes 
estratègics vinculats a la posada en marxa 
dels projectes.  

���� Com presentar un projecte a una 
convocatòria? Disseny i elaboració de 
projectes. 

���� Com finançar l’entitat i les activitats que 
duu a terme? El pla de finançament i la 
captació de recursos. 

���� Com captar, seleccionar i acollir els 
voluntaris i voluntàries? El projecte de 
voluntariat. 

���� Com posar en marxa una entitat? El 
projecte de l’entitat. 

���� Com identificar i treballar les necessitats 
de l’entitat tenint en compte els canvis de 
l’entorn? El pla estratègic de l’entitat. 

���� Com donar-nos a conèixer? El pla de 
comunicació. 

���� Plans de finançament i captació de 
recursos. 

���� Disseny i elaboració del projecte de 
voluntariat de l’entitat, d’actuacions i 
plans estratègics.  

���� Identificar i treballar les necessitats de 
l'entitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

ASSESSORAMENT ECONÒMIC I 
COMPTABLE 
      __ 
 
El servei d’assessorament econòmic i 
comptable ofereix suport en matèries de: 
 

���� Gestió econòmica i comptabilitat: definir 

el pla comptable, fer balanços i 

tancaments, elaborar el quadre 

d’amortitzacions, dur a terme la gestió 

del pressupost, de la tresoreria, etc. 

���� Auditories i justificació de comptes: com 

preparar-se per fer una auditoria, quina 

documentació cal aportar, etc. 

���� Fiscalitat: sobre les obligacions fiscals, 

les exempcions aplicables, la preparació 

de models tributaris; sobre com tributar i 

comptabilitzar les fonts de finançament, 

sobre les subvencions, els patrocinis, etc. 

���� Comptabilitat informatitzada: crear el pla 

de comptes, introduir assentaments, 

tancar l’exercici, fer extractes bancaris, 

etc. 
 
ASSESSORAMENT TECNOLÒGIC-
INFORMÀTIC 
      __ 

 
���� Les TIC a les entitats, informàtica i 

comunicació web i eines web 2.0. 

���� Programari i aplicacions. 

���� Maquinari informàtic. 

���� Comunicació i eines web 2.0: canals de 

comunicació, les xarxes alternatives de 

connexió a Internet i l'ús òptim i social 

de les xarxes socials i les eines web 2.0. 
 
 
 
 

SERVEI DE CREACIÓ D’ESPAI WEB 2.0 
      _ 
 
T’ofereix suport per crear un blog o espai 
web per a la teva entitat: 
 

���� Creació, formació, desenvolupament i 
manteniment de webs 2.0. 

���� Wordpress mu, la plataforma de blogs per 
al web de l'entitat. 

���� Gestor de continguts per publicar. 
���� Treball d'equip dins l'entitat per 

conjuminar els seus objectius i la seva 
comunicació externa. 

 
Forma part dels blocs.xarxanet.org: 
 

���� T’ajudem a tenir l’espai web 2.0 per a la 
teva entitat en: blocs.xarxanet.org 
  

���� T’ajudem a crear un blog, conduint-te des 
d’una formació a distància. En aquesta 
formació t’ensenyarem les diferents eines 
2.0 que es poden utilitzar, aprendràs 
noves formes de comunicar eficientment i 
resoldrem els dubtes que tinguis. 

 
Segueix blocs.xarxanet.org a:  
 

   @XarxanetTecn 

    Tecnologia - xarxanet.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ASSESSORA’T! 
 
MILLORA LA TEVA ENTITAT 

 

 

Serveis d’assessorament a les 

entitats sense ànim de lucre 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
          

 
 


