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DOCUMENTS NECESARIS PER A SOL•LICITAR 
L’ACCEPTACIÓ COM ENTITAT RECEPTORA A LA 
FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS

Carta de presentació amb sol•licitud per escrit especificant els motius.

Carta explicativa del treball social que realitza l’Entitat. Fent constar l’activitat de l’entitat (residència, menjador, repar-
timent de lots…), si rep subvencions i donatius, i com es realitza el seguiment de las persones ateses, especificant qui 
realitza aquest seguiment.

Memòria o informe anual de l’ Entitat.

Fotocòpia del NIF de l’Entitat.

Fotocòpia dels estatuts de l’Entitat.

Nom, cognom i telèfon de contacte de la persona responsable de la gestió de l’ Entitat.

Certificat de l’Ajuntament amb l’acord de derivació de persones ateses o certificat de l’Ajuntament reconeixent l’ activitat 
de l’Entitat (segons models que s’adjunten).

Declaració firmada reconeixent que l’Entitat no té garantit el seu funcionament per part del pressupost de cap Organisme 
ni Entitat ni Pública ni Privada (segons model que s’adjunta).

Llistat dels beneficiaris, només volem saber el número total d’adults i el número total de nens i nenes menors de 2 anys 
(segons model que s’adjunta).

Fotocòpia del número del Registre d’ Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES), del Departament de Benestar 
Social de la Generalitat de Catalunya. T.: 934 831 000 / 938 822 374. Passeig Taulat, 266-270 (Metro Maresme-Fòrum, 
Línia 4 groga). 

Tots els documents han de presentar-se al Banc dels Aliments en persona o per e-mail  
(entitats@bancdelsaliments.org) a nom de Guillermina o Carlos, o per correu ordinari 
(Fundació Banc dels Aliments. Departament de Distribució. Carrer Motors, 122 08040 Barcelona). 
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Una vegada tinguem tots els documents requerits, dues persones voluntàries del Banc dels Aliments faran una visita per 
valorar que les instal•lacions siguin les adequades per a l’emmagatzematge i la distribució dels aliments.

Si tot és correcte concertarem una visita de l’ Entitat a la seu del Banc dels Aliments, per rebre la formació corresponent, 
firmar els compromisos, donar de alta l’ entitat com a receptora de aliments del BdA i entregar el carnet de recollida, 
farà falta portar el segell de l’ Entitat.

Per a més informació o per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb Guillermina o Carlos (dilluns, dijous i divendres 
de 09:00 a 13:00 h.). Tel. 933 464 404.


