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La Junta Directiva s’encarrega d’inscriure l’associació a censos que existeixen
per a entitats. Els censos d’entitats són llistats associatius agrupats 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. En alguns casos, també us poden aportar beneficis com per
exemple poder accedir a alguns tipus de subvencions.
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, com entitats no
constituïdes i que funcionen com a col·lectiu.
Per tal d’inscriure’s en cada un d’ells caldrà complir amb els requisits o
condicions i fer el tràmit pertinent.

Censos oficials
Fitxer general d’entitats ciutadanes (Ajuntament de Barcelona)
Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut de Catalunya.
Podeu consultar l’article ‘Inscripció al Cens d’Entitats Juvenils de la
Generalitat de Catalunya’ (CRAJ) per saber-ne més.
Registre d’Entitats Esportives (REE)
Registre d’entitats religioses
Registre ONGD
Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya
Registre d’entitats de Medi ambient i Sostenibilitat
Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
Registro Nacional de Asociaciones
Base de dades d’entitats culturals i associacions

Censos no oficials
Hi ha altres censos, llistats o mapes, que serveixen per fer difusió de les
entitats d’un mateix sector o que comparteixen unes característiques o projectes
similars. Tot seguit us deixem alguns exemples:
Cens d’associacions i col·lectius de joves de Barcelona (CRAJ)
Mapa d’entitats feministes (Ajuntament de Barcelona)
Esplais i caus de Barcelona (Consell de la Joventut de Barcelona)
Mapa Barcelona + Sostenible
Pam a Pam, mapa d’economia solidària
Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o
demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al
93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

