Motors, 122
08040 Barcelona
T. 93 346 44 04 - F. 93 346 69 03
entitats@bancdelsaliments.org

DOCUMENTS NECESSARIS PER A SOL·LICITAR
L’ACCEPTACIÓ EN LA FUNDACIÓ BANC DELS
ALIMENTS (BDA)
Carta explicativa del treball social que realitza l’Entitat (residència, menjador, repartiment de lots…), indicant breument
si és una Entitat benèfica i si rep subvencions o donatius. Per altra banda, explicar clarament com es realitza el seguiment de les persones ateses, especificant qui fa aquest seguiment i si reben les derivacions de Serveis Socials, Càritas
o la pròpia Entitat, indicant en aquest últim cas, quin criteri segueix i quina documentació sol·licita.

Còpia de la Memòria de l’Entitat o informe anual.

Fotocòpia del número del RESES (Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat). Podeu obtenir aquest document al següent web de la Generalitat, informant el
número del registre del servei en “serveis socials bàsics” o en “serveis socials especialitzats”. Després cal prémer “la
fletxa vermella”, seleccionar el resultat i fer una impressió (control P)
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_serveis_i_equipaments_socials/
cercador_entitats_serveis_i_establiments_socials/cercador-dentitats-serveis-i-establiments-de-serveis-socials/
Passeig Taulat, 266-270 Tel.: 938822374 / 938822439
reses.tsf@gentcat.cat

Fotocòpia del NIF de l’Entitat.

Fotocòpia dels estatuts de l’Entitat.

Llistat del total de persones ateses mensualment, indicant el total de menors de 2 anys i dins d’aquest grup especificar
els nadons de 0-6 mesos i de 7-12 mesos.

Nom, cognom i telèfon de contacte de la persona responsable dels aliments.

Tots els documents es poden presentar preferentment per e-mail a: entitats@bancdelsaliments.org o per correu
ordinari (Fundació Banc dels Aliments. Departament de Distribució. Carrer Motors, 122, 08040 Barcelona).
Per a més informació poden contactar amb Guillermina, Clara o Carlos (dilluns, dimecres o divendres de 9.00 a
13.00 h). Tel. 933 464 404. Abans de la formalització com Entitat Regular Receptora del BdA, un representant del
Departament de Distribució del BdA realitzarà una visita a l’Entitat.

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Fundada el 29 de maig del 1987. NIF: G-58443771.
Membre de la Federación Española de Bancos de Alimentos i de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments.

