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“Els censos d’entitats són
llistats d’associacions
agrupades per uns mateixos
àmbits temàtics, territorials o
sectors que ofereixen informació
pública sobre les mateixes.”
1. Una vegada constituïda l’entitat, on ens
podem registrar?
Els censos d’entitats són llistats d’entitats agrupades per
uns mateixos sectors o àmbits temàtics i/o territorials,
serveixen per tenir un control administratiu de les entitats
d’un mateix sector i obtenir informació sobre les mateixes,
així com informació pública per a la ciutadania.
Els censos tan sols són llistats, és a dir, que no tenen cap
repercussió legal.
Hi ha censos que s’hi poden inscriure tant entitats
constituïdes (amb NIF) com entitats no constituïdes i que
funcionen com a col·lectiu.
A nivell associatiu existeixen censos segons els següents
paràmetres:
• Entorn territorial
• Àmbit d’actuació
• Tipologia d’entitats
En aquesta fitxa trobareu informació sobre:
• Fitxer general d’entitats ciutadanes
• Cens d’Associacions, Grups i Xarxes de Participació
Juvenil de Barcelona
• Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut
de Catalunya

2. Segons l’entorn territorial
2.1 Fitxer general d’entitats ciutadanes
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Què és el fitxer d’entitats?
El Fitxer General d’Entitats Ciutadanes és un dels
instruments de l’Ajuntament de Barcelona amb les
entitats de la ciutat.
Per què serveix?
Estar inscrit en el fitxer eximeix a les entitats i 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 i a rebre informació sobre participació i
associacionisme.
Qui hi pot constar al fitxer?
Hi poden sol·licitar la inscripció les entitats sense ànim de
lucre següents:
• Entitats sense ànim de lucre i grups de fet que tinguin
àmbit d’actuació a la ciutat de Barcelona.
• Els seus objectius estatutaris siguin fomentar els
interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de
vida dels ciutadans.
• Representin interessos sectorials, econòmics, comercials,
professionals, científics, culturals o anàlegs.
• Els seus objectius estatutaris de la seva activitat siguin
millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes
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de qualsevol lloc del món.
Quina documentació s’ha de presentar?
S’ha de presentar la sol·licitud signada pel representant
legal acompanyada dels documents que ha continuació es
descriuen, i amb la informació següent:
• Dades de l’entitat: Nom, domicili postal i telèfon i adreça
electrònica (si es disposa).
• Representant legal: ha de fer constar les seves dades de
contacte.
• Sector temàtic i territorial al qual desitgi ser inscrita (el
sector ha de coincidir obligatòriament amb les finalitats
estatutàries. Si se’n contemplen vàries, l’associació pot
inscriure’s com a màxim a tres àmbits temàtics).
Segons la forma que es tingui, s’ha de presentar una
documentació o una altra:
a)Associacions:
• Targeta d’identificació fiscal.
• Acta de constitució o fundació i Estatuts vigents.
• Certificació de la composició actualitzada de l’òrgan
directiu.
• Certificació del nombre de socis/es vàlids en el moment
de la inscripció.
• Certificat d’acord de l’òrgan directiu per la presentació
de la sol·licitud d’inscripció al Fitxer i delegació a un
representant per fer-ho.
• Declaració responsable d’aquest representant conforme
els documents presentats són vigents.
b) Grups de fet: S’haurà d’identificar la persona portaveu
del Grup, amb el seu NIF, així com aportar una relació dels
components del mateix Grup. Tota la documentació que cal
presentar ha d’anar signada pel President/a i Secretari/a
en el cas de les associacions.
Pel que fa als Grups de fet, han d’estar signats per la
persona representant del grup degudament identificada
amb noms i cognoms. A més a més, s’ha de presentar per
duplicat en original o mitjançant còpia compulsada.
Com es fa el tramit?
Presencialment a:
• Cal dirigir-se a la Direcció de Participació i
Associacionisme (Pg. Sant Joan, 75) i recolliu el full de
sol·licitud. Aquest mateix imprès també el podeu obtenir
per Internet a la secció ‘Tramitar per Internet’ d’aquest
tràmit. O baixeu-vos-el de http://www.bcn.cat/xx/tramits/
participacio/inscripcio_entitats_ca.pdf
• Empleneu l’imprès i signeu-lo.
• Lliureu-lo al Registre General de l’Ajuntament o al
qualsevol registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana dels
districtes.

Cal tenir en compte que la documentació a presentar ha
de ser original o bé còpia compulsada. Us recordem que la
compulsa de la documentació es pot realitzar a qualsevol
Oficina d’Atenció Ciutadana sense cap cost.
Posteriorment rebreu la confirmació de la inscripció per
correu electrònic. En el cas que la documentació aportada
no sigui correcta o estigui incompleta, rebreu un correu
electrònic on s’informarà dels impresos que cal presentar
a qualsevol registre municipal perquè la sol·licitud
d’inscripció sigui efectiva.
Quin preu té aquest tràmit? És gratuït.
2.2 Cens d’Associacions, Grups i Xarxes de Participació
Juvenil de Barcelona
Què és el cens d’Associacions, Grups i Xarxes de Participació
Juvenil de Barcelona?
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, gestionat
pel Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de
Barcelona (CRAJ).
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 de les persones joves
associades sigui coneguda per tothom.
Per a què serveix?
Aquest cens serveix per a fer arribar a les entitats
que en formen part un gran nombre d’informacions
d’interès associatiu, com poden ser convocatòries de
subvencions, propostes d’activitats i campanyes, activitats
internacionals, ofertes de feina, rebre el Punt Info
(newsletter setmanal)...
Qui hi pot constar al fitxer?
Poden sol·licitar-ne la inscripció les següents entitats sense
ànim de lucre:
• Associacions juvenils amb seu a Barcelona.
• Grups i col·lectius de joves de la ciutat de Barcelona.
• Xarxes de participació juvenil de la ciutat de Barcelona
(Plataformes territorials...).
• Entitats prestadores de serveis juvenils amb seu a
Barcelona.
Com es pot realitzar la inscripció?
Us podeu inscriure a través d’un formulari online, de la
pàgina web del Centre de Recursos per a les Associacions
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Juvenils de Barcelona crajbcn.cat o bé trucant al 93 265 52
17.
També podeu consultar quines entitats hi consten aquí.

3. Segons l’àmbit d’actuació

• Registre d’entitats de Medi ambient i Sostenibilitat:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/
educacio_i_sostenibilit at/tercer_sect or_ambient al/
registre_dentitats/

3.1 Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de
Joventut de Catalunya (DGJ)
Què és el cens?

• Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Socials:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
serveis_socials/entitats_serveis_i_equipaments_socials/
RESES/

El Cens d’entitats juvenils de la DGJ ofereix informació
pública actualitzada sobre associacions juvenils o entitats
que treballen principalment per a les persones joves.

• Registre d’entitats esportives:
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/entitats-iprofessionals/registre-dentitats-esportives-ree/

Per a què serveix?

• Registre d’entitats religioses:
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/
pgov_afers-religiosos/pgov_info_general/pgov_entitats/

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.

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

Qui hi pot constar al fitxer?
• Les associacions juvenils que, d’acord amb llur naturalesa,
llur denominació o llurs estatuts, tenen la consideració de
juvenils.
• Les federacions o els moviments d’associacions juvenils.
• 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.
• Les entitats legalment constituïdes i amb personalitat
jurídica pròpia que presten serveis a la joventut de forma
estable.
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 ha aquí.

4. Segons la tipologia d’entitat
Censos de la Generalitat de Catalunya:
• Cens d’entitats de foment de la llengua catalana:
ht tp://llengua.gencat.cat/ca/ser veis/ent it at s/censentitats/
• Cens d’entitats del Voluntariat:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Censdentitats-del-Voluntariat?category=72e9341a-a82c-11e3a972-000c29052e2c
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