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CENSOS D'ENTITATS
Una vegada constituïda l'entitat, on ens podem registrar?
Una vegada hem fet tots els tràmits per a constituir la nostra entitat, cal que ens registrem en
els diferents censos que existeixen per a entitats.
Els censos d'entitats són llistats d'entitats agrupades per uns mateixos sectors o àmbits
temàtics, serveixen per tenir un control administratiu de les entitats d'un mateix sector i obtenir
informació sobre les mateixes.
A nivell associatiu existeixen censos segons els següents paràmetres:
• Entorn territorial
• Àmbit d'actuació
• Tipologia d'entitats

1.

Entorn territorial:
Fitxer general d'entitats ciutadanes

Què és el fitxer d'entitats?
El Fitxer General d'Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l'Ajuntament de
Barcelona amb les entitats de la ciutat.

Per a què serveix?
Estar inscrit en el fitxer eximeix les entitats i els grups de fet de l'obligació d'acompanyar, a la
sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona o als seus ens instrumentals, els documents
que figurin en aquest fitxer i que estiguin actualitzats. També, dóna dret a ser membre del
Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

Qui hi pot constar al fitxer?
Hi poden sol·licitar la inscripció les següents entitats sense ànim de lucre:
• Entitats amb seu social a Barcelona que tinguin per objecte fonamental de la seva
activitat els interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans i les ciutadanes.
• Entitats que, dins del marc territorial de Barcelona, representin interessos sectorials,
econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o similars.
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Com ens podem inscriure?
Per Internet a aquest link.
També podeu consultar quines entitats hi han censades aquí.

Cens d'Associacions, Grups i Xarxes de Participació Juvenil de Barcelona

Què és el cens d'associacions del CRAJ?
El Cens d'Associacions, Grups i Xarxes de Participació Juvenil de Barcelona és una base de dades
que recull totes les associacions i grups de joves de la ciutat. L'objectiu final és tenir el màxim
de dades de les entitats i oferir a les persones interessades tota la informació possible, per tal
que la tasca dels i les joves associats/des sigui coneguda per tothom.

Per a què serveix?
Aquest cens serveix per a fer-vos arribar un gran nombre d'informacions d'interès associatiu,
com poden ser convocatòries de subvencions, propostes d'activitats i campanyes, ofertes
laborals, activitats internacionals, els butlletins informatius, rebre el punt info (newsletter
setmanal)...

Qui hi pot constar al fitxer?
Hi poden sol·licitar la inscripció les següents entitats sense ànim de lucre:
• Associacions juvenils amb seu a Barcelona.
• Entitats prestadores de serveis juvenils amb seu a Barcelona.
• Grups i col·lectius de joves de la ciutat de Barcelona.
• Xarxes de participació juvenil de la ciutat de Barceloa (Plataformes territorials...).

Com ens podem inscriure?
Us podeu inscriure a través d'un formulari online, de la pàgina web del Centre de Recursos per
a les Associacions Juvenils de Barcelona www.bcn.cat/craj o bé trucant al 93 265 52 17.
També podeu consultar quines entitats hi han aquí.

2.

Segons l'àmbit d'actuació:
Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut de Catalunya

Què és el cens?

El Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut ofereix informació pública
actualitzada sobre associacions juvenils o entitats que treballen prioritàriament per a les
persones joves.

Per a què serveix?

Inscriure's al cens de la DGJ serveix per a accedir als ajuts i subvencions de la DGJ, per participar
en accions de difusió d'entitats que fa la DGJ i per rebre informació d'activitats i iniciatives
d'aquesta.
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Qui hi pot constar al fitxer?

1. Les associacions juvenils que, d’acord amb llur naturalesa, llur denominació o llurs
estatuts, tenen la consideració de juvenils.
2. Les federacions o els moviments d’associacions juvenils.
3. Les seccions juvenils que pertanyen o estan vinculades estatutàriament a un partit polític,
un sindicat o qualsevol altra associació amb organització interna i funcionament
democràtic i sense afany de lucre.
4. Les entitats legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia que presten serveis
a la joventut de forma estable.
5.

Com ens podem inscriure?

Per a censar-vos, heu de fer una Petició de sol•licitud d'alta al Cens DGJ i omplir el formulari
electrònic que hi trobareu.
També podeu consultar quines entitats hi han aquí.

3. Segons la tipologia d'entitat:
Censos de la generalitat de Catalunya:
– Cens d'entitats de foment de la llengua:
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/entitats/cens-entitats/
–

Cens d'entitats de voluntariat:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cens-dentitats-del-Voluntariat?
category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

–

Registre d'entitats de medi ambient i Sostenibilitat:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/
tercer_sector_ambiental/registre_dentitats/

–

Registre d'Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials:
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_serveis_i_
equipaments_socials/registre_dentitats_i_establiments_de_serveis_socials/

–

Registre d'entitats esportives:
http://esports.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/registre_dentitats_esportives/

–

Registre d'entitats religioses:
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afersreligiosos/pgov_info_general/pgov_entitats/

–

Directori d'entitats de solidaritat i cooperació:
http://www.solidaries.org/directori-d-entitats/

Recursos Associatius

pàgina 3

