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Què és el cens d'entitats?
És una mesura de foment que dóna reconeixement públic a les entitats com a
organitzacions de voluntariat (Resolució de 7 de gener de 1994, DOGC 1856) .
Permet disposar d'una informació pública actualitzada i actualitzable de les
entitats de voluntariat de Catalunya. També es concep com una garantia de
qualitat en la mesura que qualsevol de les entitats que s'inclouen estaran
sotmeses a la normativa vigent aplicable a cada àmbit, i al corrent de les seves
obligacions com a entitat de voluntariat.

Qui pot censar-se?
Poden censar-se totes les entitats sense ànim de lucre (associació, fundació,
patronat, etc.) o bé un grup organitzat a qui una altra organització delegui
formalment la personalitat jurídica, que compti amb voluntaris per a la
realització de les seves activitats principals (totalment o parcialment) de forma
estable, i:
Que disposin d'un projecte de voluntariat que garanteixi que la relació entre
entitat i voluntaris s'ajusta a la Carta del voluntariat de Catalunya adoptada
pel Parlament de Catalunya en la Resolució 98/V.
Que la seva activitat es desenvolupi d'acord amb les diferents normatives i
legislació de tipus sectorial que li siguin aplicables segons el seu àmbit
d'actuació (serveis socials, joventut, cultura, ADF, etc.).
Que desenvolupi la seva acció en un o més àmbits d'actuació del voluntariat:
social, cultural, mediambiental, participació ciutadana/civisme, promoció de
col•lectius, drets humans, cooperació internacional, emergència i socors,
desenvolupament socioeconòmic, lleure i suport a l'associacionisme.

Quina és la
sollicitud?
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amb

la

Imprès normalitzat emplenat
Fotocòpia dels estatuts
Fotocòpia del NIF
Fotocòpia del DNI del representant legal
Programes d'actuació
Projecte de voluntariat
Model de compromís entitat - voluntari/ària
Certificat de l'entitat delegant (si s’escau)

Quin tràmit cal fer amb la sollicitud?
Podeu presentar el formulari de sollicitud degudament emplenat i la
documentació requerida en qualsevol oficina de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.

