REQUISITS NECESSARIS PER A SOL·LICITAR L’ACCEPTACIÓ, COM ENTITAT
RECEPTORA, EN LA FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS

•

Ser una Entitat privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre, tot i que
podent disposar d’ingressos , no es destinin a cobrir els ajuts alimentaris.

•

Ser una Entitat privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre, en què
les despeses econòmiques destinades al seu funcionament no siguin
finançades per pressupostos de determinats ens públics.

•

Estar en possessió del codi numèric del Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Adreça: Passeig del Taulat, 266-270. Telèfon: 93 4831000 , 08019
Barcelona (Metro Maresme-Fòrum, línia 4, la Groga).

•

Atendre a persones necessitades , derivades dels Serveis Socials
municipals. En casos d’Entitats que rebin col·laboració d’assistents
socials de Càrites o de la pròpia entitat (acreditats per l’Administració
pública), cal que estiguin coordinats amb els corresponents serveis
socials del municipi.

•

Per a Residències, únicament, es repartirà aliments als usuaris de places
no concertades, en què la persona resident no pugui assumir la despesa
total de la seva residència.

•

Distribuir, de manera gratuïta, els aliment rebuts , i no realitzar cap tipus
de discriminació entre els beneficiaris dels ajuts alimentaris.

•

No utilitzar els ajuts rebuts per a finalitats contràries als objectius del Banc
dels Aliments.
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•

No mantenir, en existència, aliments subministrats pel Banc dels Aliments,
en quantitats superiors a les puguin justificar-se, en relació al període
transcorregut entre dues donacions successives.

•

Complir amb les normes de qualitat de seguretat alimentària,
especialment en la xarxa de fred.

•

Disposar de capacitat logística, operativa i administrativa per a poder
gestionar
la
quantitat
i
tipologia
dels
aliments
donats:
emmagatzematge, transport, voluntariat ...

•

Tenir actualitzat el registre de productes rebuts i distribuïts.

•

Abstenir-se de qualsevol programa o ajut públic, i en general, de
qualsevol comportament que perjudiqui el nom del Banc dels Aliments.

•

No emprar el nom “BANC DELS ALIMENTS”, com a servei de distribució
de lots alimentaris.
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