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1. SISTEMA DE INDICADORES
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1.1.1.- Número total de persoas voluntarias participantes en programas 

de voluntariado, por xénero.
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1.2 Programas de voluntariado executados por administracións públicas (AAPP)
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ou coa participación da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
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1.2.4.3.- Voluntariado Social

1.2.4.3.1.- Acompaño
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0. INTRODUCIÓN

Galicia conta, desde o ano 2011 cunha Lei de acción voluntaria (Lei 10/2011, do 28 de

novembro) que identifica a acción voluntaria como a expresión dunha participación social

recorrente e continua mediante a incorporación permanente das persoas voluntarias en

Entidades de acción voluntaria.

De  acordo  co  artigo  28  desta  Lei,  as  actividades  de  acción  voluntaria  planificaranse

mediante tres tipos de instrumentos, entre os cales se atopa o Plan Galego de Acción

Voluntaria como Plan Estratéxico.

Estes plans, que deben ter unha periodicidade de catro anos, oriéntanse ao logro dos

seguintes obxectivos:

1. Mellorar a calidade e cantidade de participación cidadá, en especial a de colectivos

con maiores dificultades sociais.

2. Fortalecer ás entidades de acción voluntaria.

3. Reforzar a coordinación interadministrativa e interdepartamental.

4. Elaborar novos instrumentos normativos.

5. Crear unha estrutura global de información, formación e sensibilización de acción

voluntaria.

6. Elaboración de programas de formación.

Neste marco, elaborouse a Estratexia Galega de Acción Voluntaria 2016 – 2018 (EAV),

coa  que  se  pretendía  acadar  e  incrementar  a  participación  solidaria  e  altruísta  da

sociedade nas actividades de acción voluntaria que contribuíran ao impulso da igualdade

de oportunidades, a inclusión social e á mellora dos servizos sociais. 

Este instrumento de planificación aprobouse polo Consello de Xunta de Galicia, o 25 de

febreiro de 2016. 
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As directrices marcadas polo Plan Estratéxico de Galicia 2015 -2020, son as que recolle a

Estratexia  de  Acción  Voluntaria,  contribuíndo  deste  xeito  ao  desenvolvemento  do

obxectivo estratéxico de impulsar a solidariedade e o voluntariado para axudar ás persoas

en situación de risco de pobreza e/ou con necesidades ( Eixe 2 / PA 3 / OE.2.3.02).

Este obxectivo responde ao reto identificado no Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 de

promover  a  cultura  da  solidariedade  e  establecer  novos  programas  de  voluntariado

orientados a colectivos específicos, segundo as necesidades, que melloren a calidade de

vida das persoas en risco e incrementen a participación da cidadanía, en especial da

mocidade.

A propia  EAV  prevé  o  seu  seguimento  e  avaliación,  que  será  coordinado  desde  a

Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e  Voluntariado  da  Xunta  de  Galicia,  en

colaboración cos demais axentes de voluntariado. O dito seguimento é configurado como

un proceso de carácter interno,  continuo e desenvolvido en tempo real,  que ten lugar

durante a súa execución, co labor de observar, recoller información, realizar axustes e

informar as entidades de voluntariado, ás institucións e á cidadanía sobre a súa marcha e

o desenvolvemento do sector do voluntariado no período de vixencia.

Xa  que  logo,  elabórase  este  terceiro  informe  de  seguimento  correspondente  ao  seu

terceiro ano de vixencia, empregando para a súa elaboración o sistema de indicadores

proposto polos redactores do documento no que se recolle a EAV.

Coa utilización destes indicadores, e como resultado da análise da súa evolución e da

definición de tendencias a curto e medio prazo, poderanse avaliar os resultados obtidos

polas políticas de actuación, detectar riscos emerxentes e obter conclusións que sirvan

para orientar a adopción de medidas axeitadas,  tendentes a mellorar a eficiencia das

diferentes operacións.
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1. SISTEMA DE INDICADORES

Indicadores de produtividade

1.1. Número total de persoas voluntarias participantes en programas de voluntariado no

ano 2018:

 8121 persoas voluntarias. (5,40% máis que no ano 2017)

1.1.1.- Número total de persoas voluntarias participantes en programas de voluntariado,

por xénero.

1.1.2.- Número total de persoas voluntarias participantes en programas de voluntariado,

por idade.
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1.2. Programas de voluntariado executados por administracións públicas (AAPP)

1.2.1. Programas de voluntariado promovidos ou coa participación da Dirección Xeral de

Xuventude, Participación e Voluntariado

Programas

Voluntariado Xuvenil

Orde de Voluntariado Xuvenil

Voluntariado Ambiental
Voluntariado Ambiental no Litoral Galego

Voluntariado  Ambiental  no  Parque  Nacional  Marítimo
Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Ons
Voluntariado Cultural

Bibliotecas Públicas de Galicia

Bibliotecas Escolares Solidarias

Rede Centros Escolares Solidarios

Voluntariado Miúdo: Móvete

Pasaporte Solidario

Lectura A

Voluntariado Social
Acompaño

REAJ – Programa de intercambio xuvenil

Voluntariado nos espazos xove da Rede Galega 
Centros Xuvenís de Galicia
Voluntariado para persoas con Alzhéimer

Voluntariado Gold EOXI Lugo, Cervo e Monforte

Xuntos e voluntarios polo Nadal

Voluntariado Dixital
Programa VOLDIX

1.2.2. Persoas voluntarias participantes en programas de voluntariado promovidos ou coa

participación da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

8



Programa H M Total

Orde de Voluntariado Xuvenil 194 325 519

Voluntariado Ambiental no Litoral Galego 46 105 151

Voluntariado Ambiental no Parque Nacional Marítimo Terrestre das 

Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Ons
33 65 98

Bibliotecas Públicas de Galicia 11 57 68

Bibliotecas Escolares Solidarias 357 771 1128

Rede Centros Escolares Solidarios 1090 681 1771

Voluntariado Miúdo: Móvete 169 168 337

Pasaporte Solidario 295 409 704

Lectura A 855 1178 2033

Acompaño 9 47 56

REAJ – Programa de intercambio xuvenil 65 178 243

Voluntariado nos espazos xove da Rede Galega Centros Xuvenís de 

Galicia
23 87 110

Voluntariado para persoas con Alzhéimer 23 239 262

Voluntariado Gold EOXI Lugo, Cervo e Monforte 20 55 75

Xuntos e voluntarios polo Nadal 2 13 15

Programa VOLDIX 228 323 551

3420 4701 8121

1.2.3. Persoas voluntarias participantes en programas de voluntariado promovidos ou coa

participación da Dirección Xeral  de Xuventude, Participación e Voluntariado,  por

xénero
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1.2.4. Persoas  voluntarias  participantes  en  programas  de  voluntariado,  por  áreas  de

actuación:

1.2.4.1.- Voluntariado Ambiental (249 persoas voluntarias con  79 H e 170 M)

1.2.4.1.1.- Voluntariado Ambiental no Litoral Galego

1.2.4.1.2.- Voluntariado Ambiental  no Parque Nacional Marítimo Terrestre  

das Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Ons

1.2.4.2.- Voluntariado Cultural (6041 persoas voluntarias con  2777 H e 3264 M)

1.2.4.2.1.- Bibliotecas Públicas de Galicia

1.2.4.2.2.- Bibliotecas Escolares Solidarias

1.2.4.2.3.- Rede de Centros Escolares Solidarios

1.2.4.2.4.- Voluntariado Miúdo: Móvete

1.2.4.2.5.- Pasaporte Solidario

1.2.4.2.6.- Lectura A

1.2.4.3.- Voluntariado Social (761 persoas voluntarias con 14 2 H e 619 M)

1.2.4.3.1.- Acompaño

1.2.4.3.2.- REAJ – Programa de intercambio xuvenil

1.2.4.3.3.- Rede Galega Centros Xuvenís

1.2.4.3.4.- Voluntariado para persoas con Alzhéimer

1.2.4.3.5.- Voluntariado Gold EOXI Lugo, Cervo e Monforte

1.2.4.3.6.- Xuntos e voluntarios polo Nadal

1.2.4.4.- Voluntariado Dixital (551 persoas voluntarias con 2 28 H e 323 M)

1.2.4.4.1.- Programa VOLDIX
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1.2.5. Programas de voluntariado executados por entidades locais e entidades de acción

voluntaria de carácter privado (Orde 16 de abril de 2018, pola que se regulan as

bases das subvencións para entidades de acción  voluntaria  e  entidades locais

enmarcadas no programa  Servizo de voluntariado xuvenil  e se procede á súa

convocatoria para o ano 2018).

Entidades Locais Entidades Locais
agrupadas

Entidades de
Acción Voluntaria

de carácter privado

Nº de proxectos 
finalizados 33 2 43

Nº persoas 
voluntarias 
participantes

201 38 280
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1.2.6.- Accións de sensibilización, coordinación e formación en materia de voluntariado

desenvoltas por Entidades de Acción Voluntaria de carácter privado (Orde do 3 de abril de

2018,  pola  que se regulan as  subvencións para  entidades de acción voluntaria  de

carácter privado  para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se

procede á súa convocatoria para o ano 2018)

1.2.6.1. Entidades de Acción Voluntaria de carácter privado que obtiveron axudas 

para a realización de accións de sensibilización, formación ou coordinación en  

materia de voluntariado.

Provincia Entidades
A Coruña 53
Lugo 12
Ourense 18
Pontevedra 24
Total Galicia 107
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Área Nº Concesións % Concesións
Sensibilización 52 48,60%

Coordinación 15 14,02%

Formación 40 37,38%

107

* Desenvólvense as tres grandes áreas de traballo,  nas que se engloban os distintos

obxectivos estratéxicos marcados pola Lei 10/2011. 
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2. INDICADORES DE RESULTADO

2.1.- Número de EAV inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia

 34 novas inscricións en 2018 ata completar un total de 980

2.2.-  Número  de  persoas  voluntarias  e  accións  voluntarias  con  data  de  fin  en  2018

depositadas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia (datos a 12/02/2019):

 Número de accións voluntarias (Voluntariado Xuvenil e outras): 115
 Número de persoas voluntarias: 606

Programa de orixe das Accións Voluntarias Nº AVs Nº Persoas Voluntarias

Orde Voluntariado Xuvenil 86 519

Programas propias da entidades 29 87

TOTAL 115 606

2.3 Emisión de certificados de experiencias voluntarias das accións voluntarias con data

de finalización en 2018

Programa de orixe das Accións Voluntarias Nº AVs Nº Certificados Emitidos

Orde Voluntariado Xuvenil 86 519

Programas propias da entidades 29 23

TOTAL 115 542
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3. INDICADORES DE CONTEXTO DO PEG

3.1.- Entidades do rexistro de voluntariado galego (Cód. R2302a)

 980 entidades inscritas (1,98% máis que no ano 2017)

Ano de referencia PEG (2014): 869 entidades;

Valor obxectivo PEG  (2020): 1.000 entidades.

ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA
Asociación ONL 722
Entidades locais 231
Autonómicas 27
Total 980

3.2.- Persoas voluntarias inscritas (Cód. R2302b)

 42120 persoas  voluntarias  inscritas  (número  de  persoas  voluntarias  que  as

entidades do Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia declaran que colaboran

con elas)

Ano de referencia PEG (2014): 38.887 persoas voluntarias.

Valor obxectivo PEG (2020): 40.000 persoas voluntarias.
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4. CONCLUSIÓNS

O sistema de indicadores (produtividade, resultado, Europa 2020 e de contexto do Plan

estratéxico de Galicia) para o seguimento da  EAV, reflicte uns resultados favorables que

avalan a pertinencia e acerto dos axustes e novidades introducidas pola dirección xeral de

Xuventude, Participación e Voluntariado, xunto cos demais axentes de voluntariado.

Os datos concretos, en termos de produtividade,  das persoas voluntarias e dos axentes

de desenvolvemento da acción voluntaria , son os seguintes:

✔ 8121 persoas voluntarias participantes en programas de voluntariado, que supoñen

un incremento dun 5,40% respecto as cifras de 2017.

✔ O 42,11% das persoas voluntarias participantes son homes e o 57,89% mulleres

✔ O tramo de idade entre os 3 (educación infantil)  e os 20 anos conta co  maior

número  de  persoas  voluntarias  participantes  cun  total  de  6356  voluntarias  e

voluntarios: é dicir,  o 78,27% das persoas que desenvolven accións de carácter

voluntario  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  achéganse  á  realidade  do

voluntariado en etapa escolar.

En termos de resultado, as cifras que reflicten os indicadores indican:

✔ Ao longo do ano 2018 inscribíronse 34  novas  Entidades de Acción Voluntaria  no

Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

✔ O 89,44 % das persoas voluntarias que depositaron a súa experiencia de acción

voluntaria  no  Rexistro  de  Acción  Voluntaria  de  Galicia,  a  través  das  súas
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respectivas entidades, reclamaron o seu recoñecemento formal coa solicitude do

certificado  de  experiencias  de  acción  voluntaria  que  acredita  as  competencias

adquiridas co obxecto de mellorar a súa  empregabilidade e proxección de futuro

no mercado laboral, tendo en consideración as distintas actividades en materia de

acción voluntaria que puideron levar a cabo. 

En termos de contexto os datos son os que seguen:

✔ 980 Entidades de Acción Voluntaria inscritas, que implica que o obxectivo previsto

no  marco  do   Plan  Estratéxico  de  Galicia  2015-2020  (1000  entidades)  esté

practicamente alcanzado a dous anos da finalización do mesmo.

✔ 42120 persoas voluntarias inscritas (superado en máis dun 5% o valor previsto no

Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020) 

* número de persoas voluntarias que as entidades do Rexistro de Acción Voluntaria

de Galicia declaran que colaboran con elas.
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