CENS D’ENTITATS DE VOLUNTARIAT DE CATALUNYA
QUÈ ÉS?
El Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya (CEVC) es crea com una mesura de
foment que dóna un reconeixement públic a les entitats en tant que 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 és una garantia de qualitat en tant que qualsevol de les entitats que
s’inclogui estarà sotmesa a la normativa vigent aplicable a cada àmbit, i al corrent
de les seves obligacions com a entitat de Voluntariat.
QUI POT CENSAR-SE?
Les entitats de voluntariat són les entitats privades sense ànim de lucre
(associacions, federacions, confederacions, fundacions, etc.) que:

•

compten amb voluntariat, de forma estable, per assolir les seves finalitats.

•

desenvolupen la seva acció en un o més àmbits d’actuació del voluntariat
(social, cultural, ambiental, internacional, comunitari)

•

la seva estructura i les seves finalitats es desenvolupen d’acord amb les
diferents normatives i legislació de tipus sectorial aplicables segons el seu
àmbit d’actuació.

•

disposen de Projecte de Voluntariat **

INFORMACIÓ GENERAL
Poden demanar la inscripció al Cens d'Entitats de Voluntariat les entitats privades
sense ànim de lucre (associacions, fundacions, federacions, confederacions, etc) o bé
un grup organitzat a qui una altra organització delegui formalment la personalitat
jurídica, que duguin a terme actuacions de voluntariat.
Entitat responsable: Secretaria d'Acció Ciutadana

REQUISITS PER PODER SOL·LICITAR-HO
Aquestes entitats han de complir els següents requisits:
-Comptar amb voluntariat, de forma estable, per assolir les seves finalitats.
-Desenvolupar la seva acció en un o més àmbits d'actuació del voluntariat
(social, comunitari, ambiental, cultural i internacional)
-La seva estructura i les seves finalitats s'han de desenvolupar d'acord amb les
diferents normatives i legislació de tipus sectorial aplicables segons el seu àmbit
d'actuació.
-Disposar del Projecte de Voluntariat. S’entén per projecte de voluntariat el
document escrit que recull les finalitats i els plantejaments sota els quals el
voluntariat de l'entitat s'estructura, es gestiona i funciona. Cal que aquest
inclogui el pla de formació del voluntariat.
FER LA SOL·LICITUD
COM TRAMITAR-HO?
Complimentar degudament el formulari de sol·licitud adjuntant la documentació
requerida.
Per sol·licitar els formularis del cens d'entitats també podeu enviar un e-mail a
entitats@voluntariat.org, .o trucar al telèfon 93 483 10 07.
QUINA DOCUMENTACIÓ CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD?
•

Imprès normalitzat emplenat

•

Fotocòpia dels estatuts de l’entitat

•

Fotocòpia del NIF de l’entitat

•

DNI de la persona representant legal

•

Programes d'actuació

•

Projecte de voluntariat

•

Model de compromís entre l’entitat i el/la voluntari/ària

•

Certificat de l'entitat en qui s’ha delegat la personalitat jurídica (si escau)

ON ADREÇAR-SE PER REALITZAR LA SOL·LICITUD
Presencialment
•

Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat

•

Serveis territorials d'Acció Social i Ciutadania

•

Oficines d'Acció Ciutadana

QUAN I COM REBRE RESPOSTA DE L'ADMINISTRACIÓ?
El termini màxim per a la resolució i la notificació d'aquesta sol·licitud és de 3 mesos
a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. El sentit del
silenci administratiu és estimatori.

